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มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
บุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
พัฒนางานได้ตรงตามสภาพปั จจุบัน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถนิเทศ
กำากับ ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงานและตรวจสอบได้ การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ
2564 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรในโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ
2564
ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ที่กำาหนดไว้
และเป็นแนวทางในการกำากับ
ติดตาม
ประเมินผลการดำาเนินงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ส รบัญ
เรื่อง
คำานำา
ประกาศโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ส่วนที่ 1 บทนำา
ความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพปัจจุบัน
ผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำาปีงบประมาณ 2563
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559
กระทรวงศึกษ ธิก ร
สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น
จังหวัดบุรีรัมย์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ส่วนที่ 3 งบประมาณ และโครงการตามแผนพั ฒนาโรงเรียน
สรุปประมาณการงบประมาณตามแผนปฏิ บัติการประจำาปีงบประมาณ 2563
สรุปจำานวนเงินของกลุ่มบริหารทีไ่ ด้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปจำานวนเงินที่ได้รับจัดสรรในงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปจำานวนเงินที่ได้รับจัดสรรในโครงการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
รายละเอียดแผนงาน (กลยุทธ์องค์กร)
กิจกรรมและงบประมาณของงาน/โครงการ

หน้า
1
2
6
9
15
29
30
31
31
33
43
45
47
48
50
71
76
80
95
96
99
100
101
102

สรุปประมาณการงบพัฒนาโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
2563
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2563

113
125

ส รบัญ (ต่อ)
โครงการที่ 1/63 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
โครงการที่ 2/63 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
โครงการที่ 3/63 โครงการส่งเสริมกระบวนการบริ หารและการจัดการ
โครงการที่ 4/63 โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสูก่ ารปฏิบัติ
ภาคผนวก
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐาน
คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทำาแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ
2563

126
169
263
417
468
472
473
474

ประกาศโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564
********************************************************************************
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานเป็นส่วนราชการ
ที่ต้องจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิ บัติราชการ 4 ปี
ของกระทรวงศึ กษาธิการ โดยจะต้องตอบสนองในประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึ กษาธิการ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ในฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงได้จัดทำาปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564 โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
กรอบกลยุทธ์และประเด็นกิจกรรมที่สนอง
กลยุทธ์ ผลผลิต
และตัวชี้วัดความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ตามกรอบและทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ของกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564 เป็นแผนทีด่ ี
เห็นควรประกาศให้ใช้ประกอบในการดำาเนินงาน ของโรงเรียนได้ในโอกาสต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมใจ เขมะปัญญา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

1

ส่วนที่ 1
บทนำ

2

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. คว มเป็นม
1.1 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180 โทรศัพท์ 044 -197228 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่
34 ไร่
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2525 เปิดทำาการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 75 คน
ชาย 43 คน หญิง 32 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดไตรคงคารามเป็นที่เรียน
ต่อมาโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเมือ่ สร้างเสร็จ
ได้ย้ายมาทำาการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราวเมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2526 โดยมี นายชอบ บาลโสง
เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และผู้อำานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
1.2 ภ รกิจของสถ นศึ กษ
หน้าที่ภารกิจของ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีดังนี้
1. เป็นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานทีจ่ ัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรูแ้ ละคุณธรรม
2. จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา สาระของหลั กสูตร
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ต้องมุง่ พัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครั ว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันสังคมอืน่ ๆ
ในการจัดการศึกษา
4. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูลและการเรี ยนรู้
อย่างหลากหลาย
6. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. ดำาเนินงานประสานความร่วมมือ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการดำาเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานอืน่ ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
8. ดำาเนินงานตามโครงการพิเศษตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และความต้องการของท้องถิ่น
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1.3 โครงสร้ งก รบริห รง นโรงเรียนโนนเจริญพิทย คม
ผู้อำานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึ กษา
รองผู้อำานวยการ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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1.4 คณะกรรมก รบริห รสถ นศึกษ
ร ยชื่อคณะกรรมก รสถ นศึ กษ ขั้นพื้นฐ นโรงเรียนโนนเจริญพิทย คม
ประจำ ปีก รศึกษ 2563
1. นายสมใจ
เขมะปัญญา
2. นางพัชนี
ทาหนองเภา
3. นางธัญญวรัตน์
เพ็งประโคน
4. นายบุญลือ
กะการดี
5. ร้อยตำารวจโทสุทธี
ชัยสิทธิ์
6. นายพนมพงษ์
ราชมงคล
7. นายประกาย
ศรีเหมือน
8. พระอาจารย์ถนอมศักดิ์
สุภาจาโร
9. พระอาจารย์บุญเยี่ยม
ปุญญผโล
10. นางนิธนันท์
เครือคำา
11. นางกุหลาบ
จันทคณานุรักษ์
12. นางลวย
ขวัญหมาก
13. นายเฉลิมชัย
แก่ประโคน
14. นายคง
ศักดิ์ศรีท้าว
15. นายกิติศักดิ์
ไทวะกิรติ

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

1.5 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตร สัญลักษณ์ประจำ โรงเรียน

ตรงกลางเป็นรูปวงกลม ล้อมรอบชื่อย่อของโรงเรียน “น.จ.” เหนือวงกลมเป็นรูปรัศมีครอบ
หมายถึงการก้าวไปสูแ่ สงสว่างแห่งชีวิต ชีวิตต้องเจริญเติบโตไปในอนาคต ใต้วงกลมเป็นบัวหงาย
รองรับวงกลมหมายถึ ง ชีวิตต้องเบิกบานไปข้างหน้า แม้จะพบกับอุปสรรคใดๆก็ต้องอดทน
ยอมรับกับอุปสรรคและพยายามบากบั่ นฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆ ให้สำาเร็จ
ใต้บัวหงายมีป้ายชื่อโรงเรียนรองรับอยู่อีกชั้นหนึง่
สีประจำ โรงเรียน “เหลือง – ดำา”
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เหลือง หมายถึง ความประณีตสวยงาม ความมีมารยาท มีคุณธรรม มีวินัย
มีความรับผิดชอบ
ดำ หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความมานะบากบั่น ความเพียร
เหลือง - ดำ หมายถึง ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง
มีความเพียรพยายามในการเรียนแสวงหาความรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและความสุข
คำ ขวัญโรงเรียน “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย น้ำาใจงาม”
เรียนดี หมายถึง การที่นักเรียนตั้งใจเรียน มีความวิ ริยะ อุตสาหะ ศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นนิจ
จะเป็นผู้รอบรู้และสามารถนำาวิชามาเป็นเครื่องนำาทางให้ตนเองประสบผลสำา เร็จในด้านการศึ กษาและการประกอบอาชี พ
ประพฤติดี หมายถึง การที่นักเรียนมีความประพฤติดี มีมารยาท รู้จักปฏิบัติตนให้ถูก
กาลเทศะจะเป็ นศรีสง่าแก่ตนเองและสร้ างความพึงพอใจความรักความศรัทธาแก่คนที่พบเห็น

มีวินัย หมายถึง การทีน่ ักเรียนมีวินัยในตนเอง
โดยประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เคารพเชื่อฟังครู อาจารย์ย่อมเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้า
น้ำ ใจง ม หมายถึง การทีน่ ักเรียนมีน้ำาใจกรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการเสียสละ
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะเป็นผู้ที่มีเกียรติยศชือ่ เสียงแก่ตนเองและสังคม
ปรัชญ ของโรงเรียน “คนดี ง นดี”
คนดี คือ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางทีถ่ ูกต้องตามระเบียบที่สังคม ส่วนรวมมีไว้ให้
พร้อมทัง้ มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
ง นดี คือ บุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำาด้วยความรูค้ วามสามารถ
และมีความรักต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมายหรืองานทีท่ ำารวมทั้งทำางานเป็นหมู่คณะรู้จักผ่อนปรนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน พร้อมทัง้ ร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้งานทีไ่ ด้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์
คติธรรมโรงเรียน “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” หมายถึง คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุขภาพดี”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น”
จุดเน้น/ม ตรก รส่งเสริมของโรงเรียน
“ ยกระดับคุณภ พนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind ”
น้อมนำาพระราชดำารัสในหลวง รัชการที่ ๙ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง”
ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสำาเร็จตามศักยภาพของตน
และจุดหมายของหลั กสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ
2. สภ พทั่วไป
2.1 เขตบริก รของโรงเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 15 หมู่บ้าน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านแวง
2. โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9
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4. โรงเรียนบ้านหว้า
5. โรงเรียนบ้านตรุง
6. โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
7. โรงเรียนบ้านหลัก
8. โรงเรียนบ้านศรีสุข
9. โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
10. โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
11. โรงเรียนบ้านหินลาด
12. โรงเรียนบ้านถนนน้อย
13. โรงเรียนหนองน้ำาขุ่น
14. โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
15. โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
2.2 สภ พชุมชนโดยรวม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เป็นโรงเรียนทีต่ ั้งอยู่ใกล้แนวชายแดน ทำาให้ได้รับผลกระทบ

ทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกันระหว่างไทย – กัมพูชา และเกิดการปะทะตามแนวชายแดน
นักเรียนและผู้ปกครองจะเกิดความตื่นตระหนก
ถ้าถึงขั้นรุนแรงโรงเรียนจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์อพยพรองรับผู้ประสบภัยทันที ส่งผลให้
- ครูโยกย้ายบ่อยทำาให้บุคลากรและระบบการบริ หารจัดการต้องปรับเปลี่ยนบ่อยๆ
ไม่ต่อเนื่อง
- นักเรียนด้อยโอกาส ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำา ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม รับนักเรียนในเขตพื้ นที่บริการ จำานวน 3 ตำาบล คือ ตำาบลโนนเจริญ
ตำาบลเขาดินเหนือ และตำาบลหินลาด ซึ่ง มีลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งโรงเรียน การคมนาคมขนส่ง
สภาพเศรษฐกิ จสังคมและวัฒนธรรม การสาธารณสุ ข ดังนี้

2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุม่ โดยลาดเอียงจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือและสภาพทั่วไปดินร่วนปนทรายมีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ ติดกับ หนองน้ำาหลวงปู่ซาน
ทิศใต้
ติดกับ ถนนสายหินลาด – โนนเจริญ
ทิศตะวันออก ติดกับ วัดไตรคงคาราม
ทิศตะวันตก
ติดกับ ถนนสายโนนเจริญ – โคกใหญ่
2.2.2 ก รคมน คมขนส่ ง โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับตำาบลหินลาด
อำาเภอบ้านกรวด อำาเภอใกล้เคียง จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่สะดวกแม้จะอยู่ห่างไกลติด
แนวชายแดน โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2165 เข้าอำาเภอประโคนชัย
แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม โดยทางรถยนต์ ดังนี้
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร
ถึง โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 387 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ถึง อำาเภอบ้านกรวด
20 กิโลเมตร
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ระยะทางจากโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ถึง อำาเภอประโคนชัย
ระยะทางจากโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ถึง จังหวัดบุรีรัมย์

20 กิโลเมตร
65 กิโลเมตร

2.2.3 สภ พเศรษฐกิจ ประชากรส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พทำานา โดยมีรถไถนาเป็นอุปกรณ์หลัก
การทำานาจะเป็นแบบหว่านเป็นส่วนใหญ่ โดยจะทำานาในฤดูฝนเท่านั้น หมดฤดูการทำานา ประชากรส่ วนใหญ่
จะอพยพไปทำา งานรับจ้าง ที่อยู่บ้านเฉพาะเด็กและคนชรา ส่วนมากประชากรมีรายได้ เฉลี่ย 7,000 – 15,000 บาทต่อปี

2.2.4 ก รส ธ รณสุข โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อยู่ในเขตบริการทางด้านการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโนนเจริญ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ตำาบลโนนเจริญ
อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลอำาเภอบ้านกรวด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตามลำาดับ
2.2.5 สภ พสังคม เป็นสังคมชนบท สมัยใหม่ การลงแขกให้ความช่วยเหลือในการทำางานมีน้อย
การมาตัง้ ถิ่นฐานของประชาชนส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจั งหวัดอื่นมารวมกันเป็นหมู่บ้าน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีเฉพาะในเครือญาติและบ้านใกล้เรือนเคียงละแวกเดียวกันเท่านั้น
2.2.6 สภ พวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จะอพยพมาจากต่ างถิ่น
ดังนั้นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างถิ่นจึงมีมาก วัฒนธรรมและประเพณีอันสำาคัญของประชาชนในแถบนี้
ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตามวันสำาคัญทางศาสนาต่างๆ
2.2.7 ก รศึกษ และศ สน ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
และผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับ ป.6
2.3 แหล่งเรียนรู้
2.3.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. ห้องสมุด
2. ห้องอินเตอร์เน็ต
3. ห้องปฏิบัติการต่างๆ
4. โรงอาหาร
5. สวนเศรษฐกิจพอเพียง
6. สระน้ำา
7. ห้องนวด
8. ห้องศิราภรณ์
9. ห้องพระพุทธศาสนา
2.3.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. วัดไตรคงราม
2. วัดสุภัทรบูรพาราม
3. วัดป่าโนนเจริญ
4. สำานักงานเทศบาลตำาบลโนนเจริญ
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนเจริญ
6. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าตำาบลโนนเจริญ
7. กลุ่มการทำาไพหญ้า
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8. กลุ่มการสานสวิง
9. กลุ่มการทำาชิงช้าไม้
10. กลุ่มการทำาไม้นวดเพื่อสุขภาพ
11. กลุ่มการสานหวด
12. กลุ่มการทอเสื่อ
13. กลุ่มงานแกะสลัก
14. กลุ่มงานสาน (ข้องและตะกร้า)
15. กลุ่มงานด้านการทำาไม้กวาดดอกหญ้ า
2.3.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน
1. ชื่อ-สกุล
2. ชื่อ-สกุล
3. ชื่อ-สกุล
4. ชื่อ-สกุล
5. ชื่อ-สกุล
6. ชื่อ-สกุล
7. ชื่อ-สกุล
8. ชื่อ-สกุล
9. ชื่อ-สกุล
10. ชื่อ-สกุล
11. ชื่อ-สกุล
12. ชื่อ-สกุล

นางสา แพงสอน ให้ความรูเ้ รื่อง การไพหญ้า
นายเคน ปาสาวัน ให้ความรูเ้ รื่อง การสานสวิง
นายสวน คำายาง ให้ความรูเ้ รื่อง การทำาชิงช้าไม้
นายบุญชอบ เดชวารี ให้ความรูเ้ รื่อง การทำาไม้นวดเพื่อสุขภาพ
นายเปลีย่ น ศรีพลัง ให้ความรูเ้ รื่อง การสานหวด
นางสมยง ทาสีทอง ให้ความรูเ้ รื่อง การทอเสื่อ
นายพุด สมพันธ์ ให้ความรูเ้ รื่อง ด้านงานสานข้องและตะกร้า
นางมาก จันทร์ดิษฐ์ ให้ความรูเ้ รื่อง ด้านงานไม้กวาดดอกหญ้ า
นางทุมมี เจริญรัตน์ ให้ความรูเ้ รื่อง การทอผ้ามัดหมี่
นางแต๋ว เจือจันทร์ ให้ความรูเ้ รื่อง เพลงพื้นบ้าน
นางบุญเยี่ยม พิมพ์จันทร์ ให้ความรูเ้ รื่อง เพลงและนิทานพื้นบ้าน
นางรชต ธนโชติการวรกุล ให้ความรูเ้ รื่อง การนวดแผนไทย

3. สภ พปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐ นท งก รศึ กษ
3.1 ข้อมูลครูและบุคล กร
เพศ
ประเภทบุคลากร
ผู้อำานวยการ
รองผู้อำานวยการ
ครูประจำาการ
นักการ/ภารโรง
พนักงานราชการ
ครูธุรการ
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ชาย

หญิง

1
16
2
1
1
1
22

16
2
18

ระดับการศึกษา
ต่ำากว่า
สูงกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
1
12
20
2
1
1
1
1
3
17
19

อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ก
ารสอนเฉลีย่
50
40
53
25
27
36
38.5

12
12

10
39

3.1.1 ข้อมูลผู้บริห ร
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ

อ ยุ

อ ยุร ช
กร

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

50

26

ผอ./
ชำานาญการพิ เศษ

วุฒิ

สอนวิช
/ชั้น

วิช เอก

กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

-

3.1.2 ข้อมูลครูและบุคล กรท งก รศึ กษ
กลุ่มส ระก รเรียนรูภ้ ษ ไทย
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ชก
ร

1

นางลำายง เครือคำา

57

32

2

นายนพรั ตน์ จรูญประโคน

34

9

3

นายกรี ฑาพล แสนคำา

32

8

4

นางสาววรัญญา ปุราสะกั ง

27

3

ที่

กลุ่มส ระก รเรียนรูว้ ิทย ศ สตร์
อ ยุร ช
ชื่อ – สกุล
อ ยุ
กร

1

นายสราวุ ฒิ สิงห์รัมย์

46

21

2

นางสุดารัตน์ สุขผดุง

43

20

3

นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์

40

4
5
6

นางสาววนัสนันท์ สอนสมนึก
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ

41
41
30

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

วุฒิ

วิช เอก

ครู/ชำานาญการพิ เ ค.ม.
ศษ
ครู/ชำานาญการพิ เ กศ.ม.
ศษ
ครู/ชำานาญการ ศษ.บ.

หลักสูตรฯ

ครู

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

ค.บ.

การบริหารฯ
การบริหารฯ
ภาษาไทย

สอนวิช
/ชั้น
ภาษาไทย
/ม.2,3
ภาษาไทย
/ม.6,1
ภาษาไทย
/ม.2,4,5
ภาษาไทย
/ม.1,4,5

วุฒิ

วิช เอก

สอนวิช /ชั้น

ค.บ.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์/ม.5,6

ศษ.ม.

การบริหารฯ

ฟิสิกส์,IS/ม.,4,2
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ครู/ชำานาญการ
พิเศษ
ครู/ชำานาญการ
พิเศษ
ครู/ชำานาญการ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทย์/ม.3

5
3
3

ครู
ครู
ครู

ศษ.ม.
วทบ.
ค.บ.

เคมี
เคมี
วิทยาศาสตร์

,เคมี/ม.4-6
วิทย์/ม. 1,5
วิทย์/ม. 2,4

11
7

นายวินัส ใยยอง

41

15

8

นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์

35

9

ครู/ชำานาญการพิ เ
ศษ
ครู/ชำานาญการ

ค.บ.
ค.ม.

คอมพิวเตอร์ศึ
กษา
หลักสูตรฯ

คอมฯ/ม.3,6
คอมฯ/ม.1,5,6
แนะแนว/ม.2

กลุ่มส ระก รเรียนรูค้ ณิตศ สตร์
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ชก
ร

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

วุฒิ

วิช เอก

1

นายณัฐพงศ์ ลามี

36

9

ครู/ชำานาญการ

กศ.ม.

การบริหารฯ

2

นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์

26

1.3

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

3
4

นางสาวปนัดดา ว่องไว
นางสาวบุษบา พชรบัณฑิตวงศ์

27
23

1.1
2เดือน

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ค.บ.
ค.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สอนวิช /ชั
้ น
คณิตฯ/
ม.6,หน้าที่ฯ
คณิตฯ/
ม.5,6
คณิตฯ/ม.4,1
คณิต/
ม.3,5

กลุ่มส ระก รเรียนรูส้ ังคมศึกษ ศ สน และวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ช
กร

1

นางนิธนันท์ เครือคำา

51

25

2

นายมิตรชัย สิงห์วงศ์

53

26

3

นางลำาจวน สีพะรัง

42

19

4

นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์

39

6

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

วุฒิ

วิช เอก

สอนวิช /ชั้น

ครู/ชำานาญการพิ เ ค.ม.
ศษ
ครู/ชำานาญการพิ เ ศศ.บ.
ศษ
ครู/ชำานาญการพิ เ ศษ.ม.
ศษ
ครู/ชำานาญการ ศษ.ม.

หลักสูตรฯ

ประวัติม.3/สังค
มม.3
สังคมม.4,5,6

การพัฒนาฯชุ
มชน
การบริหารฯ
การบริหารฯ

สังคม ม.1/
ประวัติม.1
สังคม
ม.2/ประวัติ
ม.2,4

กลุ่มส ระก รเรียนรูส้ ุขศึกษ และพลศึกษ
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ช
กร

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

วุฒิ

วิช เอก

สอนวิช /ชั้น

1
2

นายหลั กชัย เนริกุล
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์

56
37

26
6

ครู/ชำานาญการพิ เศษ
ครู

ค.ม.
กศ.บ.

การบริหารฯ
พลศึกษา

พละ/ม.3-5
พละ/ม.1,2,5
สุขศึกษา/ม.5

12
กลุ่มส ระก รเรียนรูศ้ ิลปะ
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ช
กร

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

วุฒิ

วิช เอก

สอนวิช /ชั้น

1

นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

32

6

ครู

ค.บ.

ดนตรีสากล

ดนตรี/ม.3,4,6

วุฒิ

วิช เอก

สอนวิช /ชั้น

กลุ่มส ระก รเรียนรูก้ รง นอ ชีพและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ช
กร

1

นายกนก นาประโคน

50

24

2

นายจิรศักดิ์ เครือคำา

41

10

3
4

นายธนา สำารวมจิตร
นายสามารถ ยงปัญญา

41
52

3
7

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

ครู/ชำานาญการพิ เ ค.บ. อุตสาหกรรมฯ อุตฯ,การงาน/
ศษ
ม.1-6
ครู/ชำานาญการ กศ.ม. การบริหารฯ อุตฯ,การงาน/
ม.3-6
ครู
วท.บ.
จิตวิทยา
แนะแนว
ครู/ชำานาญการ
ศษ.ม. การบริหารฯ หน้าที่พลเมือง/
ม.1-3

กลุ่มส ระก รเรียนรูภ้ ษ ต่ งประเทศ
ที่

ชื่อ – สกุล

อ ยุ

อ ยุร ช
กร

1

นางสาวนิตยา จำาปาวะดี

39

15

2

นายนราวิชญ์ สีสุราช

42

3

นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน

4

นายธีรภัทร์ วัจนา

ตำ แหน่ง/
วิทยฐ นะ

วุฒิ

วิช เอก

สอนวิช /ชั้น

การบริหารฯ

อังกฤษ/
ม.1,4,6
อังกฤษ/
ม.3,4,5
อังกฤษ/
ม.3,5,6
จีน/ม.1,2,4,5

14

ครู/ชำานาญการพ กศ.ม.
ิ เศษ
ครู/ชำานาญการ ค.บ.

ภาษาอั งกฤษฯ

41

8

ครู/ชำานาญการ

การบริหารฯ

32

1

ครูผู้ช่วย

จำานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63
จำานวนครูที่สอนตรงความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37
พนักง นร ชก ร
กลุ่มส ระก รเรียนรูศ้ ิลปะ

ศษ.ม.

ศษ.ม. การสอนภาษาจี
น

13
ชื่อ-สกุล

อายุ

นายศักดา แสงประโคน

26

ประสบการณ์
การสอน(ปี)
2

วุฒิ
ค.บ.

วิชาเอก
ศิลปศึกษา

สอนวิชา/ชั้น
ศิลปะ/ม.1-4,6

3.2 ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้
1) จำานวนนักเรียนทัง้ หมด 612 คน (ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18 กรกฎาคม 2563)
2) จำานวนนักเรียนตามระดั บชั้นที่เปิดสอน
ชั้น
ชย
หญิง
รวม
หม ยเหตุ
ม.1
53
52
105
4
ม.2
68
64
132
4
ม.3
55
47
102
3
รวม
176
163
339
11
ม.4
48
52
100
4
ม.5
30
48
78
2
ม.6
35
60
95
3
รวม
113
160
273
9
รวมทัง้ หมด
289
323
612
19
3.3 ข้อมูลเด็กพิก ร เด็กด้อยโอก ส ปีก รศึกษ 2563
จำานวนนักเรียนเด็กพิการเรียนร่วม 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
3.4 ข้อมูลภ วะทุพโภชน ก รของนักเรียน ปีก รศึกษ 2562
3.4.1
จำานวนนักเรียนทีม่ ีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำานักงานกองทุ นสนับสนุนการสร้างเสริ
มสุขภาพ (สสส.) 580 คน คิดเป็นร้อยละ 94.77
3.4.2 จำานวนนักเรียนทีม่ ีน้ำาหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามั ย 587คน คิดเป็นร้อยละ 95.92
3.5 ข้อมูลด้ นอ ค รสถ นที่
โรงเรียนโนนเจริญพิทย คม มีอ ค รเรียน อ ค รประกอบและครุภัณฑ์ ดังนี้
1. อาคารเรียนแบบ 108 ล
จำานวน 3 หลัง
2. อาคารเรียนแบบ 216 ล
จำานวน 1 หลัง
3. อาคารหอประชุม
จำานวน 1 หลัง
4. บ้านพักครู อาจารย์
จำานวน 5 หลัง
5. บ้านพักผู้บริหาร
จำานวน 1 หลัง
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6. บ้านพักนักเรียน
จำานวน 4 หลัง
7. บ้านพักนักการ ภารโรง
จำานวน 2 หลัง
8. ห้องน้ำา ห้องส้วม
จำานวน 4 หลัง
9. อาคารฝึกงาน
จำานวน 1 หลัง
10. อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/27
จำานวน 1 หลัง
11. อาคารหอประชุมแบบ 100/27
จำานวน 1 หลัง
12. โดมอเนกประสงค์
จำานวน 1 หลัง

จำานวนห้องเรียนทัง้ หมด 18 ห้องเรียน แบ่งเป็น
ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำานวนห้อง
4
4
3
4
2
3

ข้อมูลด้านทรัพยากรที่จำาเป็น
1) คอมพิวเตอร์ มีจำานวนทัง้ หมด ...........96...........................เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน..........65.......................เครื่อง
ใช้เพื่อการสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต...20...เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารงาน...........11..........................เครื่อง
2) ห้องปฏิบัติการ จำานวน...............12................................ห้อง ดังนี้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำานวน..............3.........................ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำานวน..............1........................ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำานวน ..................2…....................ห้อง
ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ จำานวน……....1……................ห้อง
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำานวน..1..ห้อง
ห้องปฏิบัติการศิลปะ จำานวน…………………1…….....…..ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำานวน ..................2................ห้อง
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4. ผลก รดำ เนินง นในรอบปีที่ผ่ นม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
4.1 กลุ่มบริห รง นวิช ก ร
4.1.1 ผลก รประเมินคุณภ พภ ยนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
สรุปผลก รประเมินคุณภ พรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
ระดับก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น : มัธยมศึกษ
ด้ น
ระดับคุณภ พ
ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ดีมาก
ด้ นที่ 2 กระบวนก รบริห รและก รจัดก ร
ดีมาก
ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนกานสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ดีมาก
4.1.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ท งก รเรียน
4.1.2.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ท งก รเรียน ชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1- 6 ปีก รศึกษ 2562
กลุ่มส ระก รเรียนรู้

จำ นวน
ที่ประเมิน

1,141
1. ภ ษ ไทย
1,163
2. คณิตศ สตร์
1,735
3. วิทย ศ สตร์ฯ
2,002
4. สังคมศึกษ
1,819
5. สุขศึกษ ฯ
1,800
6. ศิลปศึกษ
7. ก รง นอ ชีพฯ 1,132
8. ภ ษ ต่ งประเทศ 1,164
11,956
รวม

ระดับผลก รเรียนเฉลี่ย
ชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1 - มัธยมศึกษ ปีที่ 6
0
1
110 89
129 45
154 71
251 244
145 23
175 54
34
3
139 95
1137 624

1.5
78
56
100
193
55
71
17
97
667

2
113
95
174
211
71
98
49
138
949

2.5
110
114
168
196
75
91
34
85
873

3
189
151
322
261
224
124
111
130
1512

จำ นวน
ร้อยละ
นร.
นร.ที่ได้ตั้งแต่
ที่ได้ตั้งแต่
3 ขึน้ ไป
3.5
4
3 ขึ้นไป
191 261
56.18
641
125 448
62.25
724
255 491
61.56
1068
170 476
45.30
907
221 1,005 1450
79.71
188 999
72.83
1311
229 655
87.90
995
122 368
53.26
620
1501 4703
64.54
7716
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ร้อยละ

100.00

9.51 5.22 5.58 7.94 7.30 12.65 12.55 39.34

64.54

กร ฟแสดงผลสัมฤทธิ์ท งก รเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษ ปีที่ 1- มัธยมศึกษ ปีที่ 6
ปีก รศึกษ 2562 จำ แนกต มกลุม่ ส ระก รเรียนรู้

4.1.2.2ก รเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ท งก รเรียนระหว่ งปีก รศึกษ 2561-2562
กลุ่มส ระก รเรียนรู้
1. ภ ษ ไทย
2. คณิตศ สตร์
3. วิทย ศ สตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษ

ร้อยละ นร. ที่ได้ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ปีก รศึกษ 2561
ปีก รศึกษ 2562
55.20
56.18
45.74
62.25
50.83
61.56
45.37
45.3
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5. สุขศึกษ ฯ
6. ศิลปศึกษ
7. ก รง นอ ชีพฯ
8. ภ ษ ต่ งประเทศ
เฉลี่ยรวมร้อยละ

76.66
67.22
86.29
55.17
60.31

79.71
72.83
87.9
53.26
64.54

กร ฟแสดงผลสัมฤทธิ์ท งก รเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่ งปีก รศึกษ 2561-2562

จากการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561-2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 นักเรียนทีไ่ ด้ผลการเรียนตัง้ แต่ 3 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละเพิม่ ขึ้นจาก 60.31
เป็น 64.54 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.23
4.1.2.3ผลก รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-6 ปีก รศึกษ 2562
ระดับชั้น

จำ นวน นร.
(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนักเรียนต มระดับคุณภ พ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ )
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ
99
76.74
23
17.83
5
3.88
2
1.55
96
80
21
17.50
2
1.67
1
0.83
92
74.80
24
19.51
5
4.07
2
1.62
65
83.33
9
11.54
3
3.85
1
1.28
88
88
8
8
3
2
1
1
50
8.33
7
11.67
2
3.33
1
1.67
490
80.33
92
15.08
20
3.28
8
1.31
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จากตารางที่ 6.7.4 สรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำานวน 490 คน คิดเป็นร้อยละ 80.33 ในระดับดี
จำานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 ระดับผ่าน จำานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 และไม่ผ่านเกณฑ์
จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31
กร ฟแสดงผลก รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-6 ปีก รศึกษ 2562

4.1.2.4 ผลก รประเมินก รอ่ น คิดวิเคร ะห์ และเขียนชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-6 ปีก รศึกษ 2562
ระดับชั้น

จำ นวน
นักเรียนทั้งหมด

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนักเรียนต มระดับคุณภ พ (กิจกรรมพัฒน ผูเ้ รียน)
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน
ร้อยละ
จำ นวน
ร้อยละ
121
93.80
8
6.20
113
94.17
7
5.83
115
93.50
8
6.50
75
96.15
3
3.85
98
98
2
2
58
96.67
2
3.33
580
95.08
30
4.92

จากตารางที่ 6.7.5 สรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับผ่าน จำานวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 95.08
และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92
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กร ฟแสดงผลก รประเมินก รอ่ น คิดวิเคร ะห์ และเขียนชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-6 ปีก รศึกษ 2562

4.1.2.5ผลก รประเมินสมรรถนะสำ คัญของผู้เรียน 5 ด้ นชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 1-6 ปีก รศึกษ 2562
1) ด้านความสามารถในการสือ่ สาร
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จำ นวน นร.
ทั้งหมด

129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนั ก เรียนต มระดั บคุณภ พ (ด้ นคว มส ม รถในก รสื่ อส ร)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ
จำ นวน
ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ

102
99
87
65
87
46
486

79.07
82.50
70.73
83.33
87
76.67
79.67

24
18
32
9
8
9
100

18.60
15
26.02
11.55
8
15
16.39

2
2
3
2
4
3
16

1.55
1.67
2.44
2.56
4
5
2.63

1
1
1
2
1
2
8

จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสือ่ สาร อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำานวน 486

0.78
0.83
0.81
2.56
1
3.33
1.31
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คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 ในระดับดี จำานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 ระดับผ่าน จำานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.63 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31

กร ฟแสดงผลก รประเมินสมรรถนะสำ คัญของผู้เรียนด้ นคว มส ม รถในก รสื่ อส ร ปีก รศึกษ 2562

2) ด้านความสามารถในการคิด
ระดับชั้น

จำ นวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนั ก เรียนต มระดั บคุณภ พ (ด้ นคว มส ม รถในก รคิ ด)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน
ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ

95
97
81
55
87
45
460

73.64
80.83
65.85
70.51
87
75
75.41

28
19
29
18
10
12
116

21.71
15.83
23.58
23.08
10
20
19.02

4
2
8
4
3
2
23

3.10
1.67
6.50
5.13
3
3.33
3.77

2
2
5
1
0
1
11

จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำานวน 460 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.41 ในระดับดี จำานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02 ระดับผ่าน จำานวน 23 คน

1.55
1.67
4.07
1.28
0
1.67
1.80
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คิดเป็นร้อยละ 3.77 และ

ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80

กร ฟแสดงผลก รประเมินสมรรถนะสำ คัญของผู้เรียนด้ นคว มส ม รถในก รคิ ด ปีก รศึกษ 2562

3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จำ นวน นร.
ทั้งหมด

129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนั ก เรียนต มระดั บคุณภ พ (ด้ นคว มส ม รถในก รแก้ ปัญห )
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน
ร้อยละ
จำ นวน
ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ

87
79
81
56
72
38
413

67.44
65.83
65.85
71.79
72
63.34
67.70

38
36
35
19
24
18
170

29.46
30
28.46
24.36
24
30
27.87

3
4
4
2
3
2
18

2.33
3.33
3.25
2.56
3
3.33
2.95

1
1
3
1
1
2
9

0.77
0.84
2.44
1.29
1
3.33
1.48

จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำานวน 413
คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 ในระดับดี จำานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ระดับผ่าน จำานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.95 และ
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ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48

กร ฟแสดงผลก รประเมินสมรรถนะสำ คัญของผู้เรียนด้ นคว มส ม รถในก รแก้ ปัญห ปีก รศึกษ 2562

4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ระดับชั้น

จำ นวน
นร.

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

ทั้งหมด
129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนักเรียนต มระดับคุณภ พ (ด้ นคว มส ม รถในก รใช้ ทักษะชีวิต)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ
102
95
99
61
81
49
487

79.07
79.17
80.49
78.21
81
81.67
79.84

19
21
21
14
16
10
101

14.73
17.50
17.07
17.95
16
16.67
16.56

7
3
2
3
3
1
19

5.43
2.50
1.63
3.85
3
1.67
3.11

1
1
1
0
0
0
3

จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำานวน
487 คน คิดเป็นร้อยละ 79.84 ในระดับดี จำานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56 ระดับผ่าน จำานวน 19 คน

0.78
0.83
0.81
0
0
0
0.49
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คิดเป็นร้อยละ 3.11 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49

กร ฟแสดงผลก รประเมินสมรรถนะสำ คัญของผู้เรียนด้ นคว มส ม รถในก รใช้ทักษะชีวิต
ปีก รศึกษ 2562

5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับชั้น

จำ นวน
นร.

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

ทั้งหมด
129
120
123
78
100
60
610

จำ นวน/ร้อยละของนักเรียนต มระดับคุณภ พ (ด้ นคว มส ม รถในก รใช้ เทคโนโลยี)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ น
ไม่ผ่ น
จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ
108
101
100
61
89
48
507

83.72
84.17
81.30
78.21
89
80
83.11

15
14
19
14
9
10
81

11.63
11.67
15.45
17.95
9
16.67
13.28

6
5
4
3
2
2
22

4.65
4.17
3.25
3.85
2
3.33
3.61

จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

-

-
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มีผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำานวน
507 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.11 ในระดับดี จำานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ระดับผ่าน จำานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.61

กร ฟแสดงผลก รประเมินสมรรถนะสำ คัญของผู้เรียนด้ นคว มส ม รถในก รใช้เทคโนโลยี
ปีก รศึกษ 2562

4..1.3 ผลก รประเมินคุณภ พก รศึ กษ ระดับช ติ

ที่
60

ผลสอบระดับช ติขั้นพื้นฐ น (0-NET) ชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 3 ปีก รศึกษ 2562
เฉลี่ยรวมร ยโรงเรียน สำ นักง นเขตพื้นที่ก รศึกษ มัธยมศึกษ เขต 32
ชื่อโรงเรียน
ภ ษ ไทย ภ ษ อังกฤษ คณิตศ สตร์ วิทย ศ สตร์
โนนเจริญพิทยาคม
46.56
26.81
21.41
28.23
เฉลี่ยระดับ สพม.32 55.91
32.98
26.98
30.22
เฉลี่ยระดับ จังหวัด 54.00
30.52
24.74
29.62
เฉลี่ยระดับ ประเทศ 55.14
33.25
26.73
30.07
ผลสอบระดับช ติขั้นพื้นฐ น (0-NET) ชั้นมัธยมศึกษ ปีที่ 6 ปีก รศึกษ 2562

เฉลี่ย
30.75
36.52
34.72
36.30
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เฉลี่ยรวมร ยโรงเรียน สำ นักง นเขตพื้นที่ก รศึกษ มัธยมศึกษ เขต 32
ที่
57

ชื่อโรงเรียน
ภ ษ ไทย
โนนเจริญพิทยาคม
32.39
เฉลี่ยระดับ สพม.32 43.02
เฉลี่ยระดับ จังหวัด 40.52
เฉลี่ยระดับ ประเทศ 42.21

สังคมศึกษ ฯ
30.27
36.10
34.61
35.70

ภ ษ อังกฤษ
21.73
28.97
25.30
29.20

คณิตศ สตร์
16.71
25.62
21.22
25.41

วิทย ศ สตร์
25.32
29.40
27.68
29.20

เฉลี่ย
25.28
32.62
29.87
32.34

4.1.4 ง นประกันคุณภ พ
มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
โดยเปิดโอกาสให้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
และได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติก รของโรงเรียน ผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการทีต่ อบสนองทิศทาง
การพัฒนาโรงเรียน กำาหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการมีการดำาเนินงานการกำากับติดตาม
และประเมินผลตามแผนปฏิ บัติการของโรงเรียน
2. มีก รกำ หนดอุดมก รณ์ของโรงเรียน
มีกำ หนดยุทธศ สตร์เพื่อสร้ งเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและคว มประพฤติและมีก รเผยแพร่ให้เป็นที่ทร บกั
นทั่วไป ก รจัดองค์กร
มีจัดทำาแผนภูมิการบริหารโรงเรียนกำาหนดขอบข่ ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมีการกำาหนดหน
้ าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานครบทุ กงานและดำาเนินงานเป็นไปตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำาหนดมีการตร
วจสอบและติดตามผล และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ก รดำ เนินง นด้ นระบบเทคโนโลยีส รสนเทศ
มีการดำาเนินงานสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและครอบคลุมภารกิจ
เป็นปัจจุบันมีการนำาสารสนเทศไปใช้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำาเนินงานด้านสารสนเทศการจัดและพัฒนาระบบเคร
ื อข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียนมีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
4. ก รจัดระบบก รประกันคุณภ พภ ยใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการดำาเนินงานจัดทำามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังก
ั ดมีการดำาเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานทีก่ ำาหนด
มีการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. ก รควบคุมภ ยใน
มีการจัดระบบควบคุมภายในมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีการดำาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ
และวิธีการทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดินและคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื้นฐานกำาหนดอย่างเป็นระบบมีราย
งานผลการควบคุมภายในให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ก รประเมินผลก รดำ เนินง นแผนง นและประกั นคุณภ พ
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มีการประเมินผลการดำาเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบข
องคณะกรรมการ
มีการวิเคราะห์และผลการประเมินการดำาเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำา
เนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
4.2 กลุ่มบริห รง นบุคคล
4.2.1 ง นบุคคล
1. ก รว งแผนอั ตร กำ ลัง ได้ดำาเนินการวิเคราะห์อัตรากำาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง (ระยะ 3 – 5 ปี) ได้กำาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำาลัง
มีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีการประเมินผลการดำาเนินการวางแผนอัตรากำาลัง
2. ก รพัฒน บุคล กร พิจารณาการดำาเนินงานของโรงเรียนในเรือ่ งต่อไปนี้
(1) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน
(2) การจัดหาหรือจัดทำาเอกสารแนะนำาการปฏิบัติงาน
(3) การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน
(4) การจัดอบรมประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน
(5) การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีแผนพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 3 รายการ บุคลากรยังนำาความรูท้ ี่ได้
จากการพัฒนามาขยายผลในโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรยังมีการนำาผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
3. ก รประเมินผลก รปฏิบัติง นของบุคล กร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อย
ภาคเรียนละ1ครั้งมีการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากร
4. ก รบำ รุงขวัญและส่งเสริมกำ ลังใจ มีแผนการบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร
มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน มีการสำารวจความพึงพอใจของบุคลากรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร มีการนำาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
การบำารุงขวัญและส่งเสริมกำาลังใจบุคลากร
4.2.2 ง นกิจก รนักเรียน
1. ก รว งแผนง นกิ จก รนักเรียน
1.1 ก รรวบรวมข้อมูลและจัดทำ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับง นกิจก รนักเรียน
มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกีย่ วกับงานกิจการนักเรียน
การรวบรวมระเบี ยบและแนวปฏิบัติทางราชการเกีย่ วกับงานกิจการนักเรียนทีเ่ ป็นปัจจุบัน
การจัดทำาระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน
การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ
1.2 ก รทำ แผนง นกิจก รนักเรียน การจัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
มีการจัดทำาแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนมีการดำาเนินการตามแผนยังมีการติดตามประเมินผล
2. ก รบริห รง นกิจก รนักเรียน
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2.1 ก รกำ หนดหน้ ที่คว มรับผิดชอบง นกิ จก รนักเรียน
การกำาหนดขอบข่ ายงานกิจการเรียนมีการทำาแผนภูมิงานกิจการนักเรียน
การจัดทำาพรรณนางานกิจการนักเรียนมีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียนม
ี การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
2.2 ก รประส นง นกิ จก รนักเรียน
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียนมีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองมีก
ารประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชนมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ
2.3 ก รส่งเสริมง นกิจก รนักเรียน
วางแผนกำาหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนกา
รวางแผนมีการดำาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่ างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจข
องนักเรียน
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริงฝึกปฏิบัติให้ทำาได้ทำาเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่า
งต่อเนื่องมีการนิเทศกำากับติดตาม
และประเมินผลการดำาเนินงานยังมีการนำาผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

3. ก รส่งเสริมพัฒน ให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
3.1 ก รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน คว มประพฤติและระเบียบวินัย ได้แก่
ก รตรงต่อเวล คว มสะอ ดก รแต่งก ยก รเข้ แถวก รแสดงคว มเค รพ
ก รปฏิบัติต มระเบียบข้อบังคับและแนวท งปฏิบัติของโรงเรียน
การจัดกิจกรรมมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเนื่อง
ปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
3.2 ก รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน ด้ นคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรม
มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเนื่องปรากฏผลต่ อพฤติก
รรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
3.3 ก รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน ด้ นคว มรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดกิจกรรมมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเนื่องปรากฏผลต่ อ
พฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ได้แก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ อันพึงประสงค์8ประการตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ.2551คือรักชาติศาสนาพระมหากษั ตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำางาน
รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่การบำาเพ็ญตนให้เป็นป
ระโยชน์การปฏิบัติตามกฎหมายการพัฒนาสาธารณสถานฯลฯ
3.4 ก รจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒน ก รใช้เวล ว่ งให้เป็นประโยชน์
การจัดกิจกรรมมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นประจำาและต่อเนื่องปรากฏผลต่ อพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
เด่นชัดเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ
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3.5 ก รยกย่องให้กำ ลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
การยกย่องให้กำาลังใจมีหลักฐานการยกย่องให้กำาลังใจเป็นลายลักษณ์อักษรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้กำาล
ั งใจ เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนทีป่ ระพฤติดีให้ปรากฏ
การบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน
และเป็นปัจจุบัน
4. ก รดำ เนินง นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.1ก รจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร ดำาเนินงานตามแผน
ประเมินผลการดำาเนินงานและนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4.2 ก รรูจ้ ักนักเรียนเป็นร ยบุคคล การมอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรครูผู้รับผิดชอบยังดำาเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลยังดำาเนินการศึกษานักเรียนครบทุ
กคนมีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนทีส่ ามารถตรวจสอบได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
4.3 ก รคัดกรองนักเรียน มีเครื่องมือสำาหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน
ประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียนครูยังดำาเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ
มีคณะกรรมการร่ วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียนมีการจำาแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่ม
4.4 ก รดำ เนินง นป้องกันก รแก้ไขปัญห นักเรียน มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ ีปัญหา
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหากำาหนดแนวทางวิธีการป้องกันและมีหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธี
ที่กำาหนดไว้มีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีการติดตามประเมินผลและนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินการแก้ไขปัญหา
4.5 ก รส่งเสริมและพัฒน คุณภ พนักเรียน
มีข้อมูลนักเรียนทีค่ วรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีการติดตามประเมินผลและนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการด
ำ เนินงาน
4.6 ก รส่งต่อนักเรียน
มีข้อมูลนักเรียนทีค่ วรได้รับการส่งต่อมีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
ส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กำาหนดไว้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การติดตามประเมินผลและนำาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงาน
5. ก รดำ เนินก รส่งเสริมประช ธิปไตยในโรงเรียน
มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดทำาแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเร
ี ยนมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็นประจำามีการนิเทศกำากับติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื
่ องปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอืน่ ได้
6. ก รประเมินผลก รดำ เนินง นกิจก รนักเรียน
มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใ
นโรงเรียนมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการมี การวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียนนำาผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานกิจการนักเรียน
4.3. กลุ่มง นบริห รง นงบประม ณ
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1. ก รบริห รก รเงิน ได้วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
ให้เหมาะสมสอดคล้องและถูกต้องกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องยังมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าหนี้ยังมีกา
รเบิกจ่ายเงินตามระเบียบภายในเวลากำาหนดยังมีการกำากับเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนยังมีการบริหาร
การเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ก รบริห รก รเงินและบัญชี การบริหารการเงินมีการจัดทำาหลักฐานการเงินครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบันเก็บหลักฐานเป็นระเบียบและปลอดภัย
การรับเงินทุกประเภทมีการออกใบเสร็จรับเงินยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด
จัดทำาบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบันยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
การจ่ายเงินอยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รับมอบอำานาจจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและมี หลักฐานใ
นการจ่าย การเก็บรักษาเงินเอกสารแทนตัวเงินและการจัดทำารายงานเงินคงเหลือประจำาวัน
มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินยังปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
มีการกำาหนดมาตรการตรวจสอบติดตามด้านบุคลากรและด้ านวิธีการยังมีการนิเทศกำากับติดตามและตรวจสอบอย
่ างสม่ำาเสมอ
ระบบการควบคุ มการรับ–จ่ายเงินประจำาวันยังมีการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุ
ดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำาวันโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษายังมีการตรวจสอบสมุ ดเงินสดรายงานเงินคงเหล
ื อประจำาวันและทะเบียนการเงินต่างๆโดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกสิ้นเดือนยังดำาเนินการเกีย่ วกับรายงานการเงิ
นตามที่ระเบียบและกฎหมายกำา หนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
มีแผนการใช้เงินยังมีการใช้จ่ายเงินตามแผนยังมีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมการใช้ จ่ายเงินยังนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผน
การใช้จ่ายเงิน
3. ก รบริห รง นพัสดุและสินทรัพย์
การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนยังมีการดำาเนินการถูกต้องตามระเบียบท
ุ กขั้นตอนมีการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็วทันเวลามีจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์มีการจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีกำากั
บติดตามดูแลการจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ำาเสมอมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุแ
ละทะเบียนครุภัณฑ์มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและปลอดภ
ั ย การบำารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อมยังมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
การตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำาปียังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพั สดุตามระเบียบ
4. ก รบริห รงบประม ณในปีงบประม ณ 2563
1. เงินอุดหนุนจ กรัฐ
งบประม
ร ยก ร
หม ยเหตุ
ณ(บ ท)
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18 กรกฏาคม 2563)
ม. ต้น จำานวน 339 คน
1,186,500 คนละ 3,500.00 บาท
ม. ปลาย จำานวน 273 คน
1,037,400 คนละ 3,800.00 บาท
รวม (612 คน)
2,223,900 (นักเรียนทั้งหมด 612 คน)
1.2 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(ม.ต้น) 1/2563
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1.3 เงินค่าอาหารนักเรียนประจำาพักนอน
1.4 งบประมาณโครงการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18 กรกฏาคม 2563
1.4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
ม.ต้น (339 คน)
1,186,500 คนละ 3,500 บาท/ปี
ม.ปลาย (273 คน)
1,037,400 คนละ 3,800 บาท/ปี
รวม 2,223,900
1.4.2 ค่าหนังสือเรียน
ม.1 คนละ 700 บาท/ปี (700×105=73,500)
ม.ต้น (339 คน)
284,214 ม.2 คนละ 863 บาท/ปี(863×132=113,916)
ม.ปลาย (273 คน)
329,569 ม.3 คนละ 949 บาท/ปี(949×102=96,798)
รวม 613,783 ม.4 คนละ 1,257 บาท/ปี(1,257×100 =125,700)
ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี(1,263×78=98,514)
ม.6 คนละ 1,109 บาท/ปี(1,109×95=105,355)
1.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
ม.ต้น (339 คน)
142,380 คนละ 420 บาท/ปี
ม.ปลาย (273 คน)
125,580 คนละ 460 บาท/ปี
รวม 267,960
1.4.4 ค่าเครือ่ งแบบ
ม.ต้น (339 คน)
152,550 คนละ 450 บาท/ปี
ม.ปลาย (273 คน)
136,500 คนละ 500 บาท/ปี
รวม 289,050
1.4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ม.ต้น (339 คน)
298,320 คนละ 880 บาท/ปี
ม.ปลาย (273คน)
259,350 คนละ 950 บาท/ปี
รวม 557,670

2. ร ยก รจัดสรร
ลำ ดับที่
1
2
3

ร ยก ร
วิชาการ
งบบริหาร
งบสำารอง

70 %
20 %
10 %
รวม

4.4. กลุ่มง นบริห รง นทัว่ ไป

งบประม ณ
( บ ท/ปี )
1,556,730
444,780
222,390
2,223,900

หม ยเหตุ
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4.4.1 งานบริการอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อม
1. ก รพัฒน อ ค รสถ นที่และสภ พแวดล้อม โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีอาคารเรียน 4 หลัง
อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 1 หลังบ้านพักครู 6 หลัง
บ้านพักนักเรียน 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 3 หลัง ห้องน้ำาห้องส้วม 4 หลังสระว่ายน้ำา 1 แห่ง
ห้องปฏิบัติการ 12 ห้อง ได้กำาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อม
ของโรงเรียนหรือจัดทำาผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan)
ยังมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพทีม่ ั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร
้ อมทีจ่ ะใช้ประโยชน์ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใช้ อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อมของโรงเรียนเพื่อให้เก
ิ ดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ยังมีการสำารวจความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีการการสรุปปร
ะเมินผลและรายงาน
2. ก รจัดบรรย ก ศบริเวณโรงเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด
บรรยากาศภายในอาคารเรียนสะอาดความร่มรื่นความสวยงาม มีความปลอดภั ยและความสะดวก
จัดห้องเรียนได้พอเพียงหรือมีการแก้ปัญหาการขาดแคลนได้อย่างเหมาะสม
จัดห้องบริการและห้องพิเศษในอาคารเรียนได้มากกว่าร้อยละ 75
ของเกณฑ์มาตรฐานมีการดูแลรักษาอาคารเรียน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรยังมีการบำารุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบสวยงามใช้การได้แล
ะเอื้อต่อการเรียนรู้ยังมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นสภาพอาคารยังได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่ในสภาพทีม่ ั่น
คงแข็งแรงและสะอาดสวยงาม
การรักษาความปลอดภั ยอาคารเรียนได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภั ยเป็นลายลักษณ์อักษร
ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภั ยที่ใช้การได้ยังมีการควบคุมและติดตามการรักษา
ความปลอดภั ยอาคารเรียนยังมีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภั ยให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภั ย
3. ก รบริก รห้องบริก ร อำานวยความสะดวกเกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาเพิ่มเติม
แก่นักเรียน เช่น ห้องผู้บริหารโรงเรียน ห้องบริหารงานวิชาการ ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล
ห้องศูนย์วิทยบริการ และห้องสันทนาการ เป็นต้น
และยังได้จัดห้องพิเศษเพื่อเป็นสถานทีส่ ำาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตาม
ปกติโดยมีสื่อและอุปกรณ์การสอนเพื่อการทดลอง
ฝึกปฏิบัติงานไว้สำาหรับนักเรียนเช่นห้องปฏิบัติการเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
นอกจากนีย้ ังมีการจัดระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนยังมีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรยังมีแนวปฏ
ิ บัติและให้บริการการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ยังมีการประเมินผลการจัดการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ยังมีก
ารปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสือ่ สาร
4.4.2 ง นธุรก ร
1. ก รว งแผนง นธุ รก ร
1.1 ก รรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับง นธุรก ร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษรมีการรวบรวมข้อมูลระเบียบแ
ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการทีเ่ ป็นปัจจุบัน การจัดทำาเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
งานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียนมีการจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ การเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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1.2 ก รทำ แผนง นธุรก ร กำาหนดแผนงานธุรการมีการจัดทำาแผนงานธุรการเป็น
ลายลักษณ์อักษรมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนมีการดำาเนินงานตามทีก่ ำาหนดไว้อย่างครบถ้วน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
2. ก รบริห รง นธุรก ร
2.1 ก รกำ หนดหน้ ที่คว มรับผิดชอบ กำาหนดขอบข่ ายงานธุรการ
การทำาแผนภูมิการบริหารงานธุรการมีการจัดทำาพรรณนางานธุรการมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบท
ุ กงานมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
2.2 ก รจัดบุคล กร กำาหนดแนวทางการจัดบุคลากรมีการแต่งตั้งบุคลากรครบทุกงาน
บุคลากรยังมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามลักษณะงานงานที่ปฏิบัติยังถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2.3 ก รจัดสถ นที่
จัดให้สถานทีท่ ำางานธุรการมีห้องธุรการโดยเฉพาะจัดสถานทีป่ ฏิบัติงานภายในห้องธุรการเป็นสัดส่วนและสะดวก
แก่การให้บริการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงานห้องธุรการมีความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัย
3. ก รบริห รง นส รบรรณ
3.1 ก รลงทะเบียนรับ – ส่งเอกส รและหนังสือร ชก ร ทะเบียนรับ–ส่งเอกสาร
และหนังสือราชการยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การลงทะเบียนรับ – ส่งถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณยังมีการจัดระบบการประสานงานที่รวดเร็วสามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องได้สะดวก
3.2 ก รโต้ตอบหนังสือร ชก ร หลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการมีหนังสือราชการ
ที่โต้ตอบถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณการจัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการโดยระบบ e – office
ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การโต้ตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา
3.3 ก รเก็บรักษ และทำ ล ยหนังสือร ชก ร
การจัดระบบเก็บรักษาและทำาลายหนังสือราชการมีการกำาหนดแนวปฏิบัติในการดำาเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อัก
ษรและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณการเก็บรักษาและการทำาลายหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณยังสามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่างๆ
ได้สะดวกและรวดเร็วยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษา
และทำาลายหนังสือราชการ
3.4 ก รบริก รเกี่ยวกับง นส รบรรณ การบริการเกีย่ วกับงานสารบรรณ
ได้แก่การบริการงานพิมพ์งานถ่ายเอกสารงานค้นหาเอกสารทางราชการฯลฯมีการจัดระบบด้านบริการงานสาร
บรรณยังมีวัสดุครุภัณฑ์บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอมีการบำารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอดเ
วลามีการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอมีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
3.5 ก รประเมินผลก รดำ เนินง นธุรก ร ประเมินผลการดำาเนินงานธุรการ
โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนยังมีการประเมินในรูปแ
บบของคณะกรรมการยั งมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำาเนินงานธุรการยังมีการนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานธุรการ
4.4.3. ง นชุมชนและภ คีเครือข่ ย
1. ง นชุมชนและภ คีเครือข่ ย
ได้มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคี เครือข่าย
ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคี เครือข่
ายยังมีการจัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศยั งมีการพัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคี เครือข่าย
มีแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคี เครือข่ายยังมีการให้ชุมชนภาคีเครือข่ายและผู้มีส่
วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนยังมีการดำาเนินการตามแผน
2. ก รให้บริก รชุมชน ให้บริการชุมชนด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ด้านบุคลากรและให้ บริการด้านอื่นๆ โดยชุมชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
การบริการข่าวสารแก่ชุมชนมีหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนยังมีชุมชนยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมยั
งมีชุมชนยังมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
การร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องยังปรากฏว่าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่าง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กร1เพื่อสนับสนุนโรงเรียนมีหลักฐานการจัดตั้งองค์กรที่มิใช่นิติบุคคล
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนมีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพือ่ สนับสนุนโรงเรียนมีผลงานที่สนับสนุนโรงเรียน
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ประจำาปีงบประมาณ 2564
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึง่ เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่ างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุง่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชีย่ วชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้ แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษ
ี ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุ น
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มาตรา 258 ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
จ. ด้านการศึกษา
(1) ให้สามารถเริม่ ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(2) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิ ทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวั ฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจนอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(1) เป็นการศึกษาตลอดชี วิตสําหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเ่ ขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึ กษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี
ต่อจากนีไ้ ปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศทีบ่ ่งชี้ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ ยงในการทีจ่ ะผลักดันขับเคลื่อนให้
การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้คํานึงถึง
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การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพทีด่ ี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพั ฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริ การทางสังคมทีม่ ีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยัง่ ยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึน้ สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมื องเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดั บฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุ นภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
2. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทั ดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจทีด่ ีมีความเจริญงอกงามทางจิ ตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมทีม่ ีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่ นใหม่และเป็นสังคมผูป้ ระกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
มีระบบการผลิ ตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูช้ ั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุ นวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
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ภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศเพือ่ รักษาความสมดุ ลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลั งงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมู ลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลั กลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมทีป่ กป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึง่ ภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูค้ วามสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล
รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต
ิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม 6 คณะ
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง คณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั งคม คณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
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ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่
กฎหมายกําหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุ กคน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง
4.1.1 เป้าหมาย
4.1.1.1 ประชาชนอยูด่ ี กินดี และมีความสุข
4.1.1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
4.1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่ คง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่ นคง
4.1.1.4
ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่ คงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่ างประเทศ
4.1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ตัวชี้วัด
4.1.2.1 ความสุขของประชากรไทย
4.1.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
4.1.2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่ คง และการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่ นคง
4.1.2.4
บทบาทและการยอมรั บในด้านความมัน่ คงของไทยในประชาคมระหว่ างประเทศ
4.1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง
4.1.3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.3.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
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มีความพร้อม ตระหนักในเรือ่ งความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
4.1.3.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
4.1.3.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี ธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.1.3.1.4
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่ นคงที่สําคัญ
4.1.3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
4.1.3.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่ นคงในปัจจุบัน
4.1.3.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
4.1.3.2.3
การสร้างความปลอดภัยและความสั นติสุขอย่างถาวรในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1.3.2.4 การรักษาความมั่ นคงและผลประโยชน์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทัง้ ทางบกและทางทะเล
4.1.3.3
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4.1.3.3.1
การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ
กองทัพและหน่วยงานความมัน่ คงรวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
4..1.3.3.3
การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4.1.3.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
4.1.3.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
4.1.3.4.2 การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่ นคงของภูมิภาค
4.1.3.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพือ่ นบ้าน ภูมิภาค โลก
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
4.1.3.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
4.1.3.5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่ นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
4.1.3.5.2
การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
4.1.3.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่ คง
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.2.1 เป้าหมาย
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4.2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
4.2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

4.2.2 ตัวชี้วัด
4.2.2.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได้
4.2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
4.2.2.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4.2.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.2.3.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
4.2.3.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
4.2.3.1.2 เกษตรปลอดภัย
4.2.3.1.3 เกษตรชีวภาพ
4.2.3.1.4 เกษตรแปรรู ป
4.2.3.1.5 เกษตรอัจฉริยะ
4.2.3.2 อุตสาหกรรมและบริ การแห่งอนาคต
4.2.3.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
4.2.3.2.2 อุตสาหกรรมและบริ การการแพทย์ครบวงจร
4.2.3.2.3 อุตสาหกรรมและบริ การดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
4.2.3.2.4 อุตสาหกรรมและบริ การขนส่งและโลจิสติกส์
4.2.3.2.5 อุตสาหกรรมความมั่ นคงของประเทศ
4.2.3.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4.2.3.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
4.2.3.3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
4.2.3.3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
4.2.3.3.4 ท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา
4.2.3.3.5 ท่องเที่ยวเชือ่ มโยงภูมิภาค
4.2.3.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.2.3.4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
4.2.3.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.2.3.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
4.2.3.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
4.2.3.4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
4.2.3.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ ระกอบการยุ คใหม่
4.2.3.5.1 สร้างผูป้ ระกอบการอั จฉริยะ
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4.2.3.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
4.2.3.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
4.2.3.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
4.2.3.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้ าถึงบริการภาครัฐ

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.3.1 เป้าหมาย
4.3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
4.3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต
4.3.2 ตัวชี้วัด
4.3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูท่ ี่ดีของคนไทย
4.3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
4.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.3.3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
4.3.3.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลีย้ งดูในครอบครัว
4.3.3.1.2 การบูรณาการเรือ่ งความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.3.3.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
4.3.3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4.3.3.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
4.3.3.1.6
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
4.3.3.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมี ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
4.3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต
4.3.3.2.1 ช่วงการตัง้ ครรภ์/ปฐมวัย
4.3.3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4.3.3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน
4.3.3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ
4.3.3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.3.3.3.1
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
4.3.3.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่
4.3.3.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท

42
4.3.3.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.3.3.5 การสร้างความตืน่ ตัวให้คนไทยตระหนั กถึงบทบาท
ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่งของประเทศไทยในภู มิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
4.3.3.3.6 การวางพืน้ ฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4.3.3.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4.3.3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
4.3.3.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
4.3.3.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
4.3.3.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
4.3.3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
4.3.3.5.1 การสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาวะ
4.3.3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
4.3.3.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาวะทีด่ ี
4.3.3.5.4 การพัฒนาระบบบริ การสุขภาพทีท่ ันสมัยสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะทีด่ ี
4.3.3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะทีด่ ีในทุกพื้นที่
4.3.3.6
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.3.3.6.1 การสร้างความอยูด่ ีมีสุขของครอบครั วไทย
4.3.3.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.3.3.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
4.3.3.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.3.3.7
การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4.3.3.7.1 การส่งเสริมการออกกําลังกาย
และกีฬาขัน้ พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
4.3.3.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกํา ลังกาย
กีฬาและนันทนาการ
4.3.3.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพือ่ พัฒนาสู่ระดับอาชีพ
4.3.3.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพือ่ รองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกี ฬา
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
4.4.1 เป้าหมาย
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4.4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
4.4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของการพั ฒนาประเทศในทุกระดับ
4.4.1.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจั ดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
4.4.2 ตัวชี้วัด
4.4.2.1 ความแตกต่ างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
4.4.2.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
4.4.2.3
ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4.4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสู งอายุ
4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.4.3.1 การลดความเหลื่ อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.4.3.1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
4.4.3.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
4.4.3.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
4.4.3.1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือ
ที่มีคุณภาพและความริ เริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภั ยในการทํางาน
4.4.3.1.5
สร้างหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
4.4.3.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุง่ เป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
4.4.3.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
4.4.3.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างทัว่ ถึง
4.4.3.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4.4.3.2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีในภูมิภาค
4.4.3.2.2 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุม่ จังหวัด
ในมิติต่าง ๆ
4.4.3.2.3
จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมทีม่ ีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่ อสังคมสูงวัยและแ
นวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
4.4.3.2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อวางระบบและกลไกการบริ หารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
4.4.3.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
4.4.3.2.6 การพัฒนากําลังแรงงานในพืน้ ที่
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4.4.3.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.4.3.3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
4.4.3.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
4.4.3.3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
4.4.3.3.4
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร้างสรรค์สังคม
4.4.3.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
4.4.3.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสร้างสรรค์
เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4.4.3.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
4.4.3.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน
ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
4.4.3.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึง่ ตนเองและการพึ่งพากันเอง
4.4.3.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
4.4.3.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5.1 เป้าหมาย
4.5.1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุน่ ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
4.5.1.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพั ฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
4.5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
4.5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกําหนดอนาคตประเทศด้ านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมี ส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล
4.5.2 ตัวชี้วัด
4.5.2.1 พื้นที่สีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5.2.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
4.5.2.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5.2.4 ปริมาณก๊าซเรือนการะจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านกรสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.3.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
4.5.3.1.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิ จฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.5.3.1.2 อนุรักษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
และนอกถิ่นกําเนิด
4.5.3.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ ฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ
ทั่วประเทศ
4.5.3.1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5.3.1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
4.5.3.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
4.5.3.2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิ จฐานชีวภาพทางทะเล
4.5.3.2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ทั้งระบบ
4.5.3.2.3 ฟื้นฟูชายหาดทีเ่ ป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทัง้ ระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝัง่ แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
4.5.3.2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.3.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4.5.3.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.5.3.3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.5.3.3.3
มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน
4.5.3.3.4
พัฒนาและสร้ างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
4.5.3.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.5.3.4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท
พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภู มินิเวศอย่างเป็น
เอกภาพ
4.5.3.4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
4.5.3.4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทัง้ ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ ามาตรฐานสากล
4.5.3.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอย่ างยั่งยืน
4.5.3.4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
4.5.3.4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามั ยสิ่งแวดล้อม
และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา
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4.5.3.5 พัฒนาความมั่ นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.3.5.1 พัฒนาการจัดการน้ํา เชิงลุ่มน้ํา ทั้งระบบเพือ่ เพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ําของประเทศ
4.5.3.5.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล
4.5.3.5.3 พัฒนาความมั่ นคงพลังงานของประเทศ
และส่งเสริมการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.3.5.4
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
4.5.3.5.5
พัฒนาความมั่ นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุ มชนในมิติปริมาณ คุณภาพ
ราคาและการเข้าถึงอาหาร
4.5.3.5 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
4.5.3.5.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
4.5.3.5.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม
และระบบประชาธิ ปไตยสิ่งแวดล้อม
4.5.3.5.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ ําคัญ
4.5.3.5.4
พัฒนาและดําเนินโครงการทีย่ กระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมี ส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
4.6.1 เป้าหมาย
4.6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
4.6.1.2 ภาครัฐมีขนาดทีเ่ ล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
4.6.2 ตัวชี้วัด
4.6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
4.6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
4.6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4.6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
4.6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6.3.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้ องการ
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ ว โปร่งใส
4.6.3.1.1
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็ นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
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4.6.3.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
4.6.3.2
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
4.6.3.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
4.6.3.2.2
ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
4.6.3.2.3
ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
4.6.3.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุ กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4.6.3.3.1 ภาครัฐมีขนาดทีเ่ หมาะสม
4.6.3.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4.6.3.3.3
ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทีม่ ีส
มรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4.6.3.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
4.6.3.4.1
องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
4.6.3.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
4.6.3.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
4.6.3.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
4.6.3.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํา งานเพื่อประชาชน
มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4.6.3.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
4.6.3.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.3.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริต
4.6.3.6.3
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.3.6.4
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
4.6.3.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น
4.6.3.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
4.6.3.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น
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4.6.3.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6.3.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิ บัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค
4.6.3.8.1
บุคลากรและหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึ ดมั่นในหลักประชาธิปไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
4.6.3.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
4.6.3.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา
และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
4.6.3.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
4.6.3.8.5 พัฒนามาตรการอืน่ แทนโทษทางอาญา
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจั ดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้ านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับ
กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรี ยนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ด้วยการเพิม่ ผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจั ดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
4) เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
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ภายในประเทศลดลง
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetics)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity
and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้ นํา (Collaboration,
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเ้ ท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
เป้าหมายของการจั ดการศึกษา (Aspirations)
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี
ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ประชากรทุ กคนเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทัว่ ถึง (Access)
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
- ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรที่อยู่ในกําลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถ และ
สมรรถนะที่ตอบสนองความต้ องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
- ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และทักษะเพื่อ
การทํางานหรือการมีชีวิตหลังวัยทํางานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
2) ผู้เรียนทุกกลุม่ เป้าหมายได้รับบริการทางการศึ กษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
(Equity)
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิ จที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสม
อภาคและเท่าเทียม
3) ระบบการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ
เต็มตามศักยภาพ (Quality)
ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะของแต่ ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม
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จริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
4) ระบบการบริ หารจัดการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
และการลงทุนทางการศึกษาทีค่ ุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
หน่วยงาน
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดั บสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขี ดความสามารถของตน
และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมทีม่ ีศักยภาพและความพร้ อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุ นและร่
วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียน
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
5) ระบบการศึกษาทีส่ นองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ระบบการศึ กษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ
คุณลักษณะและสมรรถนะในการทํา งานของกําลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ที่จะนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสูก่ ารเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ
และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
อาเซียนและสังคมโลก อํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึ กษาธิการภายใต้กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 256 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมัน่ คง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน
สังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สําคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวง
ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว
จึงสามารถกําหนดเป็นสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้
1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพั ฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลั กธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
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1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จากการทดสอบระดั บชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผูป้ ระกอบการที่ มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ
ประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิ จัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรูแ้ ละสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลั งแรงงานทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี
13. สัดส่วนผูเ้ รียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูค้ ู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรูค้ ู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยูร่ ่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
4. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาตามหลั กธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
6. คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559)
โดยได้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศว่ า
เกิดจากการสัง่ การและการบริหารจัดการทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสัง่ ฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการตามลําดับ และมี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึ กษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด วางแผนเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวง
ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ แก่หน่วยงานของกระทรวง
ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
2. ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพืน้ ที่การศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ
3. ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ
4. ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีศึกษาธิการภาคในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตามลาดับ และมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา การกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ประสานและส่ งเสริมการบริหารและการจัดการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
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สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลายในจังหวัด พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพั ฒนาการศึกษาของจังหวัด กํากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด และวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้ แก่
สถานศึกษา
7. กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูค้ ู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาตามหลั กธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตรส์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลั กธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้ องกับทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนือ้ หาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึ กษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตําราเรียนทีม่ ีคุณภาพ รวมทั้งตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึ กษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 32
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึ กษา
7. ปรับระบบการผลิ ตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูคณาจารย์และบุคลกรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาทีจ่ ําเป็นต่อการพัฒนาประเทศอาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตัง้ แต่วัยการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
13. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิ ตและพัฒนากําลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
ในทุกกพืน้ ที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเที ยบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่ างกว้างขวาง
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทัว่ ถึง
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ําซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
21. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึ กษาให้เป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึ กษา นํามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ
23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรมความโปร่ งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
25. พัฒนาระบบบริ หารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 33
26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต
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ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
29. ส่งเสริมและขยายผลให้ สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานทีม่ ีความพร้อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ
8. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดั บคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ ดี เก่ง
และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง
“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการทีด่ ีรอบด้านและมีสุขภาวะทีด่ ีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ ื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงได้กําหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึ กษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุ ณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลั กสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ ื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะทีเ่ หมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรูแ้ ละจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
บทนำา
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะมี จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
เป็นผู้เรียนทีม่ ีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้นควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
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และสังคม ซึ่งมีความแตกต่ างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น
การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูงชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานทีม่ ีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานทีม่ ีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
มาตรการและแนวทางการดำา เนินการ
1.
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดีเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบั
นหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการทีก่ ําหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ บดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงป
ระสงค์ตามที่กําหนด
(2) จัดบรรยากาศสิง่ แวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึ งความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด
ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการทีก่ ําหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภั ยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดู แล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคํา
ปรึกษาชีแ้ นะและความช่ วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่ มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ
คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตล
ั กษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภั ย
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภั ยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพืน้ ที่เสี่ยงภัย
4.
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะเป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทีอ่ ยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานทีม่ ีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพั ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุม่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิน่
ทุรกันดารชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษั ตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิน่ ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูก่ ารพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำา เนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูค่ วามเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ
มีทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่ องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง
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นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้ อง
การและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จํานวน
งบประมาณในการสนั บสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร
วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอํานาจให้สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเ้ รียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา
ทั้งด้านวิชาการด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.5 กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดําเนินการวัดแววผูเ้ รียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น
สะเต็มศึกษา (ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้ องการ
และความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสือ่ สารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร และมีทักษะความสามารถที่ สอดคล้องกับ
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ทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนําไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรูแ้ ละทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีด่ ี สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรี ยนรู้หรือ
ผู้อํานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
มาตรการและแนวทางการดำา เนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
สอดคล้องกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีทักษะสือ่ สารภาษาไทย มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้อํานวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรี ยนรู้
และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุ ณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสือ่ สารภาษาไทย และมีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด)
และทักษะด้านดิจิทัลพร้อมทีจ่ ะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(1)
จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
(2)
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวั ย รวมทั้งผู้ปกครอง
ให้มีความรูค้ วามเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
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(3)
สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กําหนด
(4)
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และ
องค์ความรูใ้ หม่ ๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5)
กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัด
สภาพแวดล้อมทัง้ ในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภั ย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะทีด่ ี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข้ เจ็บ
(6)
สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
การมีส่วนร่วมและการสนั บสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7)
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(1)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทีส่ มวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสูก่ ารพัฒนา
นวัตกรรม
- มีความรูค้ วามสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
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(2)
จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพืน้ ฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และดําเนินการประเมิน
รวมทั้งประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
รวมถึงการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4)
สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบสั มมาอาชีพ
(5)
ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6)
กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรูท้ างวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรูแ้ ละทักษะในด้านศิลปะ
- ความรูด้ ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับความสามารถ
ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทัง้ ด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต มีสุขภาวะทีด่ ี สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
EmotionalLearning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)
(7)
ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8)
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
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ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพือ่ ใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
นาไปสูก่ ารมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตมีสุขภาวะทีด่ ี
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(1)
ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทีส่ มวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรม
ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นาไปสูก่ ารพัฒนา
นวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่านมีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2)
ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3)
ส่งเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
รวมถึงการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4)
สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบสั มมาอาชีพ
(5)
จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูเ้ รียนทีม่ ีความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร
นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย
และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีด่ ีสามารถดารงชีวิตอย่างมีควา
มสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
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จริง (Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5
ขั้น (Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรูแ้ ละระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรูท้ างวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรูแ้ ละทักษะในด้านศิลปะ
- ความรูด้ ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีม่ ีความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้ งจัดกิจกรรมกีฬา
การออกกําลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีด่ ี
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีม่ ีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดาเนินการ
(1)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกั บบริ
บท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(3)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากําลังครูและ
บุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
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ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรูท้ ักษะ ประสบการณ์
มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่ วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษาเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้ องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรูป้ ระเภทต่าง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรูป้ ระเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดําเนินการตัง้ แต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครู อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ
และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู
ที่มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการ
ผลิตครูวิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิต
ครูอย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะต้องดําเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนั กถึงความสําคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู้อํานวยการการเรียนรู้”ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทากิจกรรมในชัน้ เรียน ทําหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ
แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้ องการและความขาดแคลน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรูท้ ักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
การสอนดิจิทัล(Digital Pedagogy) ทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษ ทักษะสือ่ สารภาษาที่ 3
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครู ที่สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา(Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความแตกต่ าง (Differentiated
Instruction)
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรูแ้ ละทักษะในการสร้างเครือ่ งมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการค
ิ ดขั้นสูง(Higher Order Thinking)
(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรูค้ วามสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต
่ ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิ การ
(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face to - Face Training
(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาข้อกําหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นาeเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การจัดทําฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
และผู้เรียนทีม่ ีความแตกต่ าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิ วเตอร์
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(Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านกำารสร้างโอกาสในการเข้ าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลือ่ มล้ำาทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้ นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
มำาตรกำารและแนวทำางกำารดำาเนินกำาร
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
(2) จัดทําฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อ
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทัว่ ถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
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เพียงพอ มีคุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนทีอ่ ยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริ บท
ของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภั ยของสถานศึกษา
4)มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสําคัญ
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก
และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ กําหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตําบล
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรี ยนขนาดเล็กตามโครงการพิ เศษ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนั บสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเพียงพอเป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่ อมล้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่ นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้ นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ตั้งของสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
จัดสรรงบประมาณและทรั พยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นในกา
รจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนั บสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้ นที่
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึ กษาอย่างอิสระ
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจั ดทาแผนงบประมาณก่ อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ เด็กวัยเรียนกลุม่ ขาดแคลนทุ น
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม
กํากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภั ยสูง
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนทีป่ ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนาไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy)
สําหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance
LearningTechnology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด้ำานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็ บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรูแ้ ละสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการและแนวทางการดำา เนินการ
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1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิ บัติการเพื่อจัดแนวทางการดําเนินทางการให้องค์ความรูแ้ ละสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทําคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ําและชุมชนคาร์บอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่าe
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรือ่ งการผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซทีม่ ีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่ อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจําวัน Carbon
emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ําสู่ชุมชนคาร์บอนต่ํา
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศู นย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรูแ้ ละแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง การ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดํา เนินการตาม Road map และแผนปฏิ บัติการ 255 เขต เพื่อดําเนินการต่อ
ยอดขยายความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทัง้ ระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภั ย และสุขภาพทีด่ ีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมีสู่โรงเรียนปลอดภั ยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ
และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรูม้ าประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านกา
รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรูจ้ ากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้ำานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบกำารบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุ ม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
มาตรการและแนวทางการดำา เนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุ ม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทัว่ ไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
อาจดําเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อํานาจ และโครงสร้างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอํานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึ กษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา
โดยให้คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็ นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
ให้มีความหลากหลายและความ แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระทีเ่ กินสมควรแก่ ครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
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วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํา
แผนปฏิบัติการและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการทีห่ ลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สําานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการระบบบริ หารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจ
ั ดการศึกษา
(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จําเป็น
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจให้อย่างเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุ ม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึ กษาของสถานศึกษา เพื่อทํา
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสํานักงานส่วนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทัง้ ระดับสํานักงานส่วนกลางแ
ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานทีท่ ันสมัย
พร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุ จริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เป็นหน่วยงานทีท่ ันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สํานักงานส่วนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการทีม่ ุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสใ
นการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ( Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทีต่ อบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้ นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นมาตรการทีเ่ น้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยั งผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนทีร่ ับจัดสรรงบประมาณได้ อย่างถูกต้อง
ลดความซ้ําซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน
สามารถกําหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้ แก่ผู้เรียนกลุม่ ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร
ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยั งผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุ ดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุ กต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
กับกระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุ ดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ
นาไปสูก่ ารนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big DataTechnology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น
มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา
Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS
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และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น
เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นา Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นา Big Data Technology มาใช้ในการเชือ่ มโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสู
จน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรั บการทางานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่สามารถเชือ่ มโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการเชือ่ มโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมิ นจุดอ่อนจุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ
นําไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดั บปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐานทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
นําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
นโยบาย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
9. จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
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3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิ ตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
มีความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์รวม
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2.
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสา
กล
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
5. พัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ําอย่างสมดุล
6. ฟื้นฟู
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
7. จัดการขยะและการลดมลพิ ษอย่างเป็นระบบและการมี ส่วนร่วมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
9. ประชาชนมีความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภั ย"
เป้าประสงค์
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2.
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสา
กล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนประชาชนทีร่ ับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ ขึ้น (ร้อยละ 10)
6. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง)
7. จํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (ไร่)
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8. จํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นของเกษตรกรรุ่ นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่ อง (Smart Farmer)
ที่เน้นการทําการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (ราย)
9.
จํานวนกลุม่ ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพั ฒนาศักยภาพในการประ
กอบการ (กลุ่ม)
10. จํานวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง)
11. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)
14. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
15. จํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นของร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน)
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวของจังหวัด
4. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
11.
เร่งรัดการจัดหาน้ําและการเตรี ยมความพร้อมในการให้บริการน้ําเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของเมืองบ
ุ รีรัมย์
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14.
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอิสานใต้
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพือ่ การค้าและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
17.
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19.
ส่งเสริมการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชือ่ มโยงกับแผนชีวิตหมูบ่ ้านสันติสุข 9 ดี
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน
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เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและอุ ตสาหกรรมบริ การ
21.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23.
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning)
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุ ณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภั ยด้านอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
" คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพี ยง"
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข
2.หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จํานวนของผูส้ ูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย)
2. เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ร้อยละ)
3. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างศีลธรรมแก่ เด็กและเยาวชน
5.
จํานวนแรงงานทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ราย)
6.
จํานวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบทีไ่ ด้รับการคุม้ ครองสิทธิการประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน (ราย)
7. จํานวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม
8. ร้อยละของอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
9. อัตราการตัง้ ครรภ์ซ้ําของวัยรุ่นลดลง (อายุ 15-19 ปี)
10. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
11. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
13.
ระดับความสําเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการของภาครัฐและองค์การปกค
รองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
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3. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ
4.
เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและเยาวชนใ
นทุกระดับ
5.
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
6.
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ่มอาชีพแล
ะกลุม่ วิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบ่ ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา
รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุน่ หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)
11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
สู่การปฏิบัติในระดับหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
" ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
เป้าประสงค์
1. พัฒนาแหล่งน้ําและคุณภาพของน้ําอย่างสมดุล
2. ฟื้นฟู
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
3. จัดการขยะและการลดมลพิ ษอย่างเป็นระบบและการมี ส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จํานวนแหล่งน้ําจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ (แห่ง)
2. จํานวนพื้นที่ป่าไม้ (พื้นที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพืน้ ที่ชุ่มน้ํา) เพิ่มขึ้น (ไร่)
3.
จํานวนชุมชนที่ดําเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาช
น
4. อัตราการเพิม่ ขึ้นของปริมาณขยะชุมชนลดลง
5. จํานวนชุมชนที่ส่งเสริมการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
6. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิ ษลดลง
7. จํานวนพื้นที่เผาในทีโ่ ล่งของจังหวัดลดลง
8. จํานวนพื้นที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ได้รับการแก้ไขปัญหาและประชาชนทีไ่ ด้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
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9. จํานวนพื้นที่ป่า และพืน้ ที่สาธารณะทีถ่ ูกบุกรุกลดลงเมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม)
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครื อข่ายองค์กรต่าง ๆ
2.
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ําและการจัดการแหล่งน้ําโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครื อข่ายประช
าสังคม
3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟืน้ ฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด
4.
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั
่ งยืน
5.
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนบุร
ี รัมย์
6.
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุ มและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระ
บบนิเวศ
7.
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่ งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
" บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี "
เป้าประสงค์
1. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
2. ประชาชนมีความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรี ยบร้อย
2.
ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
3.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จในการป้องกันผู้ที่อาจเข้าไปทีเ่ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จของการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.
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ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามั คคีของประชาชนภายในจังหวัดบุรีรัมย์
7. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจตําบล
9. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปั ญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
10. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
11.
ระดับความสําเร็จของการผนึกกําลังประชาชนในพืน้ ที่ชายแดนเพือ่ สนับสนุนการป้องกันประเทศ
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพือ่ นบ้าน
13. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพือ่ ความมั่นคง
14. ระดับความสําเร็จของการขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
15.
ระดับความสําเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
และการเพิ่มจํานวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายใน
หมู่บ้าน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังจาการบําบัดฟื้นฟู
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด
5.
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทัง้ ในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไปเกีย่ วข้องกับปัญหาภัย
ทางสังคม และภัยยาเสพติด
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้ องถิ่นในการบริหารจัดการ
การตรวจสอบ
และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมัน่ คงภายในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านมัน่ คงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพือ่ นบ้าน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11.
สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับอย่างเ
คร่งครัด
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึน้ ทะเบียน
การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและในชุมชน
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เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
13.
รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครื อข่าย
ของประชาสังคม
10. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิสัยทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2.
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพ
ี ยง
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง ตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คุณลักษณะพึงประสงค์องค์การ
ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะทีเ่ หมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึง่ ตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการดํารงชีวิต
3. ผู้เรียนทีม่ ีความต้องการจําเป็นพิเศษ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู น้อมนําพระราชดํารัสให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีความรู้
และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB)
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผูน้ ําทางวิชาการ
มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) มีวัฒนธรรมการทํางานทีม่ ุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานอย่างนโยบาย จุดเน้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสูป่ ฏิบัติ
โดยมีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” No Child Left
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Behind (NCLB)
ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่สามในการขับเคลื่อนจุดเน้นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพรายห้องเรียนให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเป็นโค้ช(Coach) ในการนิเทศการเรียนการสอน
และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนของครูด้วยการน้อมนําพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 “เด็กรักครู
ครูรักเด็ก” มาเป็นหัวใจหลักในการดูแลนักเรียน
และน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้านการศึกษาซึ่งต้องมุง่ สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทํา – มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี
มาเป็นแนวทางให้ทุกสถานศึกษาน้อมนาไปเป็นกรอบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนดี เป็นคนเก่งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นจากแนวคิดดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 จึงกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2.
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพ
ี ยง
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียนอย่างยัง่ ยืน
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3)
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ
- พัฒนาผู้เรียนให้ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs)
2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
- ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด
น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย
- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายชิน้ งาน โครงการ และการบ้านในหลากหลายวิชา
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- มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนทีเ่ รียนอ่อนหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพื่อน
สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนทีม่ ีความสามารถสูงให้สามารถพ
ั ฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาบุคลากร
- บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital
Intelligence)
- ครู คือ Coach เพื่อสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจาก
ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้คาปรึกษา (Coach) และเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผูร้ ับฟัง (Passive
Learner)มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Self-Learner)
- การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
- การสร้างพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความตั้งใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการทางาน
4. การพัฒนาระบบบริหาร
- ระบบราชการ 4.0 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ วิเคราะห์และมองอนาคต (Foresight) เพื่อเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขปัญหาเชิงรุก เปิดกว้าง เชื่อมโยงเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
- ระบบ AMSS++ เพื่อพัฒนาระบบบริ หาร เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึน้ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการการศึกษา ส่งผลกระทบในทางบวกอย่ างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ
- จัดทําระบบ Big Data เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลากหลายแหล่ งมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์การบริหารงานทีม่ ีความโปร่งใส
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และทิศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามและประเมินมาตรฐานการทางานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขอบเขตอํา นาจหน้าที่
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็นมีความช
ั ดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลไดมากขึ้น
และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
โครงการสำาคัญ (Flagship)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีจุดเน้นในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามนโยบายผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการน้อมนําพระราช
ดํารัสในหลวง ร.9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด No Child Left Behind
(NCLB) “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” ดังนี้
“เด็กรักครู - ครูรักเด็ก” หมายถึง ความรัก ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อ
นักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีม่ ุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนมี
ความสุข เป็นคนดีและมีความรูแ้ ละทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ) โดยใช้ระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล หากระบวนการต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพครูหรืออื่นๆ ในอันที่จะปิดช่องว่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ทําให้นักเรียนรักครูมีความพึงพอใจต่อโรงเรียนในระดับสูงสุดส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทางเลือกสําหรับบุตรหลา
น ของตัวเองมากขึ้น
พระบรมราโชบายด้ านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกูร
การศึกษาต้องมุง่ สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง : ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง, ยึดมั่นในศาสนา,
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง- มีคุณธรรม : รู้จักแยกแยะสิ่ งที่ผิด- ชอบ / ชั่ว-สิ่งดี, ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ
สิ่งที่ดีงาม,ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทํา มีอาชีพ
:การเลีย้ งดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึ กษาต้องมุง่ ให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน
ทําจนงานสําเร็จ, การฝึกฝนอบรม ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและมีงานทําในทีส่ ุด, ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา
จนสามารถเลีย้ งตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี : การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน, ครอบครัว-สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้ องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี, การเป็นพลเมืองดี
คือ“เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัครงานบําเพ็ญกุศล งานสาธารณกุศล
ให้ทําด้วยความน้ําใจและความเอื้ออาทร
แนวคิดไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิง้ ไว้ข้างหลัง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
“ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จะประสบผลสําเร็จได้
ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยสําคัญ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีความตระหนั ก มุ่งมั่นในการทีจ่ ะพัฒนานักเรียน มีความรัก
ความใส่ใจ เห็นผู้เรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึงความแตกต่ างระหว่างบุคคล
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตรงตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล และระลึกอยู่เสมอว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการและกลไกตามนโยบาย “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นี้จะเป็นอีกทางหนึ่งสาหรับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนไปสูเ่ ป้าหมายด้วยการ
ดาเนินการ ดังนี้ 1. การมอบหมายงานและให้การบ้านนักเรียน 2. การสอนซ่อมเสริม 3.
การบริหารจัดการชัน้ เรียน4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึ กษา
11. กรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนําความรู้
มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสํานึกในความเป็นไทย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
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และเทคโนโลยีและพัฒนาบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจั ดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ทักษะ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสํานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัยและพัฒนา
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เพียงพอและมีคุณภาพ
มีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการจั ดการเรียนการสอน
5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผูป้ กครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทํางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีจิตสํานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
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4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดเน้น
“ ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind ” น้อมนําพระราชดํารัส
ในหลวง รัชการที่ 9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ
เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบผลสําเร็จตามศักยภาพของตนและจุ ดหมายของหลั กสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชี พ
มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แต่ละมาตรฐานมี รายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนํา ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานโรงเรียนดีศรีตำาบล
1. โรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐานด้านนักเรียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4

มี 4 มาตรฐาน ได้แก่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ผู้เรียนมีพื้นฐานทางอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี

มาตรฐานด้านบุคลากร มี 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 5 ผู้บริหารเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานที่ 6 ครูมีคณ
ุ ภาพและเพียงพอ
มาตรฐานด้านโรงเรียน มี 2 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 7 สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชน
และโรงเรียนอืน่ ๆ
มาตรฐานที่ 8 โรงเรียน 3D (Democracy Decency Drugs Free)
2. ประสิทธิภาพด้านการบริ หารจัดการ
มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ มี 1 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 9 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอืน่ ๆ
3. การมีส่วนร่วม
มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม มี 1 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 10 ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีนโยบายน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจําปี
ตัวชี้วัดที่ 2 ดําเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิ บัติงานประจําปี
ที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3ติดตามผลการดําเนินการ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปี ที่น้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 นําผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 5 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 6 ดําเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 8 นําผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริม
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สู่การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 9
มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึ กษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 10 ดําเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึ กษาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 11 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึ กษาตามหลั กปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 12 นําผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการงบประมาณตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
องค์ประกอบที่ 4 บริหารทั่วไป (2 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 13 บริหารอาคารสถานทีแ่ ละจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 14 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยูอ่ ย่างพอเพียง
มาตรฐานด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนําหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 4 มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ต่าง ๆ ทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพของแผนจั ดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ตัวชี้วัดที่ 6
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 8 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
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ในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 9 จัดทํา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 10 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่ส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 4
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 11 จัดทําเครื่องมือ และวัด และประเมินผลที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 12 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 13 รายงานผลการประเมิน และนํามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 14 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานของผู้เรียนทีเ่ กิดจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปประยุกต์ใช้
มาตรฐานด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (5 ตัวชี้วัด )
ตัวชี้วัดที่ 1 มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการดําเนินชีวิต
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา/พัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5 นําผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน (6 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 6 มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 7 จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บําเพ็ญประโยชน์
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 8 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 9 มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคําสอนทางศาสนา
ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 10 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 11 นําผลการติดตามมาปรั บปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (4 ตัวชี้วัด )
ตัวชี้วัดที่ 12 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
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ตัวชี้วัดที่ 13 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 14 ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 15 นําผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาตรฐานด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึ กษา มี 2 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการประยุ กต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรูเ้ กี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างสม่ําเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การติดตามและขยายผล
ตัวชี้วัดที่ 5 ติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 6 นําผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 7 ขยายผลและเผยแพร่
ผลการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาตรฐานด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำาเร็จ มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 คุณลักษณะของสถานศึ กษาพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึ กษา
ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 4 บุคลากรจัดการทรัพยากรและดําเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5 บุคลากรอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และสามารถ
เป็นแบบอย่างทีด่ ีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 6 บุคลากรรูจ้ ักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 7 บุคลากรดําเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์
องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 8
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ผู้เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
แต่ละระดับชั้นปีการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ 10 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านวัฒนธรรม
มาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ
1. มาตรฐานด้านกายภาพ
ตัวบ่งชี่ที่ 1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
ตัวบ่งชี่ที่ 2 มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน
ตัวบ่งชี่ที่ 3 มีพระพุทธรูปประจําห้องเรียน
ตัวบ่งชี่ที่ 4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระราชดํารัส ติดตามที่ต่างๆ
ตัวบ่งชี่ที่ 5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
ตัวบ่งชี่ที่ 6 มีห้องพระพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม
ตัวบ่งชี่ที่ 7 ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100%
2. มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน
ตัวบ่งชี่ที่ 1 รักษาศีล 5
ตัวบ่งชี่ที่ 2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
ตัวบ่งชี่ที่ 3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
ตัวบ่งชี่ที่ 4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ
ตัวบ่งชี่ที่ 5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
3. มาตรฐานด้านกิจกรรมประจำา วันพระ
ตัวบ่งชี่ที่ 1 ใส่เสื้อสีขาวทุกคน
ตัวบ่งชี่ที่ 2 ทําบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
ตัวบ่งชี่ที่ 3 รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวัน
ตัวบ่งชี่ที่ 4 สวดมนต์แปล
4. มาตรฐานด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
ตัวบ่งชี่ที่ 1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
ตัวบ่งชี่ที่ 2 ไม่ดุด่านักเรียน
ตัวบ่งชี่ที่ 3 ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน
ตัวบ่งชี่ที่ 4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรูส้ ึกเช่นความรูส้ ึกที่ได้ทําความดี
ตัวบ่งชี่ที่ 5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
ตัวบ่งชี่ที่ 6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนสอบได้ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
ตัวบ่งชี่ที่ 7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
ตัวบ่งชี่ที่ 8 มีพระมาสอนอย่างสม่ําเสมอ
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5. มาตรฐานการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี่ที่ 1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า – บ่าย ทั้งครู และนักเรียน
ตัวบ่งชี่ที่ 2 บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวั นสําคัญทางพุทธศาสนา
ตัวบ่งชี่ที่ 3 ครูพานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม หรือกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี่ที่ 4 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวบ่งชี่ที่ 5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดคุณลักษณะ และพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
คุณลักษณะ

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

1.ทักษะกระบวนการคิ ด 1.1 มีทักษะ
การจําแนก
เปรียบเทียบ
แยกแยะ

คุณลั
กษณะ

ตัวชี้วัด

1) สามารถจําแนก
เปรียบเทียบแยกแย
ะ แง่มุม ต่าง ๆ
ของการทุจริต/ไม่ทุจร
ิ ต การต่อต้าน/
ไม่ต่อต้าน เช่น ข้อดี
ข้อเสีย ประโยชน์
โทษ ความเหมาะสม
ความไม่เหมาะสม

พฤติกรรมบ่งชี้

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3
ม.4-6
1) จําแนก เปรียบเทียบ
1) จําแนก
แยกแยะ แง่มุมต่าง ๆ ได้
เปรียบเทียบ
เช่น ข้อดี /ข้อเสีย
แยกแยะ แง่มุมต่าง
ประโยชน์/โทษ
ๆ
ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม ได้อย่างหลากหลา
2) ยกตัวอย่าง บุคคล
ย เช่น ข้อดี
ที่เป็นแบบอย่างทีด่ ี
/ข้อเสีย
ในโรงเรียน ชุมชน
ประโยชน์/โทษ
และสังคม
ความเหมาะสม/
พร้อมอธิบายความดีที่ปราก ไม่เหมาะสม
ฏ
พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3
ม.4-6

1.2
มีทักษะกระบวนการคิ ดเช
ิ งเหตุผล
คิดอย่างวิจารณญาณ
1.3
มีทักษะกระบวนการคิ ดเช
ิ งสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา

2)
สามารถแสดงควา
มเห็น วิเคราะห์
วิพากย์ วิจารณ์
และประเมินความ
สมเหตุสมผล
ความน่าเชื่อถือ
และคุณค่าของการ
กระทํา
/การไม่กระทํา
ทั้งของตนเองและผู
้ อื่น
3)
สามารถปรับตัวในส
ั งคม
และสร้างสรรค์ผล
งานต่อต้านทุจริต

3) วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย
ประโยชน์ โทษ
โทษ ที่ ตนเอง โรงเรียน
และชุมชน
จะได้รับจากการปฏิบัติ/ไม่ปฏ
ิ บัติ
4)
มีวิจารณญาณในการแก้ปัญ
หาการทุจริต
5)
สร้างสรรค์ผลงานต่อต้านกา
รทุจริต

1)
ปฏิบัติตามข้อตกล
ง ข้อบังคับ
กฎกติกา ระเบียบ
และกฎหมาย
2.2
ของครอบครั ว
มีความรับผิดชอบต่อหน้ โรงเรียนและสังคม
าที่และสิทธิของตนเอง 2) เข้าใจ
ปฏิบัติตามหน้าที่แ
ละรักษาสิทธิ
ของตนเอง
2.3
อย่างครบถ้วน
มีความรับผิดชอบต่อชุมช 3)
น สังคมและ ประเทศชาติ ยอมรับผลที่เกิดจา
กการกระทํา
ของตน
4) รู้ เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น
5) เป็นพลเมืองดี
ของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

1. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน
และระเบียบของโรงเรียน
อย่างสม่ําเสมอ
2) ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของชุมชน ด้วยความ
เต็มใจ
3)
ตั้งใจเรียนและทํางานทีไ่ ด้รั
บมอบหมายจนสํา เร็จ
ทันเวลา ด้วยตนเอง
4) รู้สิทธิ
และรู้จักรักษาสิทธิของตนเอ
งอย่างสม่ําเสมอ
5)
รับผิดชอบในการกระทําของ
ตน
6)
มีส่วนร่วมในการกําหนดแล
ะพัฒนาข้อตกลงของห้อง

2.
2.1 มีวินัยต่อตนเอง
มีวินัย ผู้อื่น และสังคม

95
2) วิเคราะห์ วิพากย์
เหตุปัจจัย ผลที่เกิด
และผลกระทบ
ต่อตนเอง สังคม
ประเทศชาติ
ของพฤติกรรมการทุจริต/ไม
่ ทุจริต
การป้องกันการทุจริต/ไม่ป้
องกัน
และสามารถเสนอแนะแน
วทางแก้ไขได้
3)
มีวิจารณญาณในการแก้ปั
ญหาการทุจริต
และการไม่ป้องกัน
4)
สร้างสรรค์ผลงานต่อต้าน
ป้องกันการทุจริต
1. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน
และระเบียบของโรงเรียน
จนเป็นนิสัย
2) ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระเบียบของชุมชน
กฎกติกาของสังคม
และกฎหมาย
อย่างสม่ําเสมอ ด้วยความ
เต็มใจ
3) ตั้งใจเรียน
ทํางานทีไ่ ด้รับมอบหมายจ
นสําเร็จทันเวลา
ด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างได้
4) รู้สิทธิ
และรู้จักรักษาสิทธิของตนเ
องจนเป็นลักษณะนิสัย
5)
รับผิดชอบในการกระทําข
องตน
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คุณล
ั กษ
ณะ

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3
ม.4-6
7) รู้
และเคารพสิทธิของเพื่อน
ครู ผู้ปกครอง ผู้อื่นในสังคม
8)
นําตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีไป
ประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
จนเป็นนิสัย

6)
มีส่วนร่วมในการกําหนด
และพัฒนาข้อตกลงของห้
อง
7)
มีส่วนร่วมในการกําหนดข
้ อตกลงของชุมชน
ท้องถิ่น
8) รู้
และเคารพสิทธิของเพื่อน
ครู ผู้ปกครอง
และผู้คนในสังคม
9)
นําตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี
ไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
และชักชวนให้เครือข่ายปฏ
ิ บัติตาม
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3.
ซื่อสั
ตย์
สุจริต

3.1
ประพฤติตรงความเป็น
จริงต่อตนเองทั้งทางก
าย วาจา และใจ

1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง
2)
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถ
ู กต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระทําผิด
3.2
3)
ประพฤติตรงความเป็น ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
จริงต่อผู้อื่น
4)
ทั้งทางกาย วาจา
ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลง
และใจ
านของผูอ้ ื่นมาเป็นของต
น
5)
3.3
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยคว
ประพฤติตรงความเป็น ามซื่อตรง
จริงต่อสังคม
6)
และโลกทั้งทางกาย
ไม่หาประโยชน์ในทางที่
วาจา และใจ
ไม่ถูกต้อง

คุณลักษ
ณะ

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

1) ไม่พูดปด
2) พูดจริง
ปฏิบัติถูกต้องตามความจริง
เพื่อเป็นที่ยอมรับ
3) ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
ของกลุ่ม
4) ไม่ลอกการบ้าน
และไม่ลอกข้อสอบ
5)
ไม่หยิบสิ่งของของผู้อื่นมาเป
็ นของตนโดยไม่ได้รับอนุญ
าต
6) ยินดีในความสําเร็จ
ไม่คิดริษยา หรือกลั่นแกล้ง
7) พูดความจริง
และให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับคร
ู ผู้ปกครอง และเพื่อน
อย่างสม่ําเสมอ

1) ไม่พูดปด
2)
ละอายและเกรงกลัวต่อก
ารกระทําผิดทั้งกาย
วาจา ใจ
3)
ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
4) ไม่ลอกการบ้าน
ไม่ลอกข้อสอบ
ไม่ลอกผลงานหรื อนําผล
งานของผูอ้ ื่น
มาเป็นของตน
5) ไม่ยักยอก
ไม่ส่งคืนสิ่งของทรัพย์สินที
่ ยืมมา
6) ทําของผู้อื่นเสียหาย
แล้ว
7) ไม่กระทําใด
เพื่อให้ตนเองได้รับประโย
ชน์
8)
ไม่ชักชวนผูอ้ ื่นไปในทางที
่ เสื่อมเสีย
9)
ไม่สอพลอเพื่อหาประโยชน
์ ส่วนตน

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3
ม.4-6
10) เตือนสติ
และแนะนําในสิง่ ที่เป็น
ประโยชน์
11) ร่วมมือ
ร่วมใจกันทํางานด้วยค
วามบริสุทธิ์ใจ
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4.
4.1
อยู่อย่าง ดําเนินชีวิตอย่างพอปร
พอเพียง ะมาณ
มีเหตุผลรอบคอบ
มีคุณธรรม

1)
ใช้ทรัพย์สินของตนเองดําเน
ิ นชีวิตอย่างประหยัด
คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเห
มาะสม
2)
ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย
่ างประหยัด คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
3)
4.2
ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ความรอบคอบ มีเหตุผล
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม 4)
ได้อย่างมีความสุข
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท
ำ ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท
ำ ผิดพลาด
5) วางแผนการเรียน
การทํางาน
และการใช้ชีวิตประจําวันบ
นพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร

1)
1)
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพี ดําเนินชีวิตอย่างพอเพี
ยง มีเหตุผล รอบคอบ ยง มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม
มีคุณธรรม

2) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2) ตั้งสัจจะ และปฏิบัติ
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม พัฒนาตน
ได้อย่างมีความสุข
ในการอดออม
การใช้เงินอย่างประหยั
ด ตามความจําเป็น
ไม่สุรุ่ยสุร่าย
ใช้ทรัพยากรที่บ้าน
โรงเรียนและในชุมชนอย
่ างประหยัดคุ้มค่า
3) ตั้งสัจจะ
และประพฤติ ปฏิบัติศีล
5 จนเป็นนิสัย
5.
5.1
1) ช่วยปฏิบัติ ใน
1) พึงพอใจที่ช่วยเหลือ 1) ยึดมั่น
มีจิตสาธ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควา งานทีไ่ ด้รับการร้องขอจากผู แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยคว และพึงพอใจที่ช่วยเหลื
ารณะ มเต็มใจ
้ อื่น โดยไม่หวังผลตอบ
ามเต็มใจ
อ
ไม่หวังผลตอบแทน
2) แบ่งปัน
และโดยไม่หวังผลตอบ แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยควา
ด้วยความเต็มใจ
แทน
มเต็มใจ
ไม่หวังผลตอบแทน
2)
และโดยไม่หวังผลตอบ
ชักชวนให้ผู้อื่นร่วมช่ว แทน
ยเหลือ แบ่งปัน
โดยไม่หวังผลตอบแทน
คุณลั
กษณ
ะ

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ
่ งชี้

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
ม.1-3
ม.4-6
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5.
มีจิต
สาธา
รณะ

5.2
ร่วมกิจกรรมที่เป็
นประโยชน์ต่อโร
งเรียน ชุมชน
สังคม

1)
ร่วมกิจกรร
มเผยแพร่ค
วามดี
ของบุคคล
ในโรงเรียน
ชุมชน
สังคม
ที่เป็นต้นแ
บบการไม่ทุ
จริต
2)
ร่วมกิจกรร
มป้องกัน
ต่อต้าน
การทุจริต

2)
เป็นผู้นาในกิจกรรมร่วมช่วยเหล
ื อ แบ่งปัน ให้ผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน
3)
3) เป็นผู้นํา
มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นประ ในการสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤต
พฤติ
ิ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของโรงเรียน ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาต
ชุมชน สังคม
ิ และสังคมโลก
4)
4)
เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ ความดีของบุค เป็นผู้นําในกิจกรรมเผยแพร่ คว
คลที่เป็นต้นแบบการไม่ทุจริต
ามดีของบุคคลที่เป็นต้นแบบกา
5)
รไม่ทุจริต
ชักชวนให้เพื่อนนักเรียนติดตามการปฏิบ 5)
ั ติงานของคณะกรรมการนั กเรียนทีไ่ ม่ เป็นผู้นําในกิจกรรมการติดตาม
เหมาะสม ส่อไปในทางทุจริต
และให้
อย่างเหมาะสมกับวัย
ข้อท้วงติง
6)
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการน
ร่วมในกิจกรรมการติดตามการใช้อํานา ั กเรียน
จของรัฐ
ในการปฏิบัติงานทีเ่ ห็นว่าไม่เห
มาะสม
6) มีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จและค่าเป้าหมายความสำาเร็จ ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร
และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4)
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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1. คุณภาพของผู้เรียน
ข้อมูลฐาน เป้าห
(ปี 2563) (ปี 25
ดีมาก
ยอดเ
ดีมาก

ยอดเ

ดีมาก
ดีมาก

ยอดเ
ยอดเ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ยอดเ
ยอดเ
ยอดเ
ยอดเ
ยอดเ
ยอดเ

ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ
สนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชา
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งค
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ

เป้าประสงค์
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและป
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ งเร
การบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
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เป้าประสงค์

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนํา ผลมาพัฒนาผู้เรียน
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอ
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ข
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ส่วนที่ 3
งบประมาณ และโครงการตามแผนพั ฒนาโรงเรียน
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สรุปประมาณการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564
......................................................................................................

ก. รายได้และแหล่งงบประมาณ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ
งบประมา
หมายเหตุ
ณ(บาท)
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18 กรกฏาคม 2563)
ม. ต้น จำานวน 339 คน
1,186,500 คนละ 3,500.00 บาท
ม. ปลาย จำานวน 273 คน
1,037,400 คนละ 3,800.00 บาท
รวม (612 คน)
2,223,900 (นักเรียนทั้งหมด 612 คน)
1.2 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(ม.ต้น) 1/2563
1.3 เงินค่าอาหารนักเรียนประจำาพักนอน
1.4 งบประมาณโครงการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 18 กรกฏาคม 2563
1.4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
ม.ต้น (339 คน)
1,186,500 คนละ 3,500 บาท/ปี
ม.ปลาย (273 คน)
1,037,400 คนละ 3,800 บาท/ปี
รวม 2,223,900
1.4.2 ค่าหนังสือเรียน
ม.1 คนละ 700 บาท/ปี (700×105=73,500)
ม.ต้น (339 คน)
284,214 ม.2 คนละ 863 บาท/ปี(863×132=113,916)
ม.ปลาย (273 คน)
329,569 ม.3 คนละ 949 บาท/ปี(949×102=96,798)
รวม 613,783 ม.4 คนละ 1,257 บาท/ปี(1,257×100 =125,700)
ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี(1,263×78=98,514)
ม.6 คนละ 1,109 บาท/ปี(1,109×95=105,355)
1.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
ม.ต้น (339 คน)
142,380 คนละ 420 บาท/ปี
ม.ปลาย (273 คน)
125,580 คนละ 460 บาท/ปี
รวม 267,960
1.4.4 ค่าเครือ่ งแบบ
ม.ต้น (339 คน)
152,550 คนละ 450 บาท/ปี
ม.ปลาย (273 คน)
136,500 คนละ 500 บาท/ปี
รวม 289,050
1.4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ม.ต้น (339 คน)
298,320 คนละ 880 บาท/ปี
ม.ปลาย (273คน)
259,350 คนละ 950 บาท/ปี
รายการ
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รวม 557,670
2. รายได้อื่นๆ
รายการ
2.1 บำารุงโรงอาหาร 9 ล็อกๆ ละ 5,000 บาท
2.2 เงินบำารุงการศึกษา – คนๆ ละ – บาท
2.3 เงินบริจาคจากองค์กรภายนอก
(มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย)
2.4 เงินระดมทรัพย์ 612 คนๆละ 500 บาท
รวม
รวมรายได้ที่เป็นงบประมาณทัง้ สิ้น
รายการ

งบประมาณ(บาท/ปี)
45,000.00
0

หมายเหตุ
ใช้ปรับปรุงโรงอาหาร

0
306,000
351,000.00
งบประมาณ(บาท)
2,223,900
22,223,900

ข้อ 1. (1.1)
รวม
3. รายจ่ายก่อนจัดสรรงบประมาณ
3.1 รายจ่ายประจำา(งบฯ 62)
ลำาดับที่
1
2
3

รายการ

งบประมาณทีต่ ั้งไว้ปี
63
( บาท/ปี )

ใช้จริงปีงบ 63
( บาท/ปี )

495,847

535,489.91

495,847

535,489.91

ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
ค่าน้ำามันเชือ้ เพลิงพาหนะโรงเรียน
ค่าจ้างบุคลากร
3.1 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินจำานวน 1คน (11,680×12)

3.2 ตำาแหน่งแม่บ้าน จำานวน 1 คน (6,500×12)
3.3 ตำาแหน่งนักการภารโรง จำานวน 1 คน
(6,000×12)

4

พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)
รวมจ่ายประจำาทั้งหมด
3.2. รายการจัดสรร

ลำาดับที่
1
2

รายการ
วิชาการ
งบบริหาร

70 %
20 %

งบประมาณ
( บาท/ปี )
1,556,730
444,780

หมายเหตุ
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3

งบสำารอง

10 %
รวม

222,390
2,223,900

4.
ประมาณการงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศ
ึ กษาขั้นพื้นฐาน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำาปีการศึกษา 2563
จำานวน (คน)
รวมงบประมาณ
จัดสรรหัวละ
รวมงบประมาณ รวมงบประมาณ
รายการ
ข้อมูล 18
ทั้งหมด
(บาท/ภาคเรียน)
(บาท/ภาคเรียน) (บาท/ภาคเรียน)
ก.ค.63
ม.ต้น
440
339
149,160
149,160
298,320
ม.ปลาย
475
273
129,675
129,675
259,350
รวม
278,835
278,835
557,670
ก.
ยอดจัดสรรงบประมาณโครงการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึก
ษาขั้นพื้นฐาน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จัดอยูใ่ นแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2563
ประมาณการงบประมาณทั้ งหมด 557,670 บาท
ข.
รายละเอียดในการวางแผนการจั ดสรรงบประมาณโครงการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต
่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายการ
1. กิจกรรมวิชาการ
2.
กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/บ
ำ เพ็ญประโยชน์
2.1 กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา
2.2 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/
ผู้บำาเพ็ญฯ/ร.ด.
3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

รายละเอียด
ทุกกลุ่มสาระ

ระยะเวลาที่ดำาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา

จำานวนเงิน
282,270

นักเรียนทุกคน

ตลอดปีการศึกษา

91,800

เข้าค่ายภาคเรียนที่ 2

38,100

เข้าค่ายภาคเรียนที่ 2

53,700

ภาคเรียนที่ 2

91,800

นักเรียนจิตอาสา
จำานวน 254
คน(150/คน/ปี)
(ม.ต้น 339
คน,ร.ด. 19 คน
รวม 358 คน)
(150/คน/ปี)
จำานวน 612
คน(150/คน/ปี)

4.
จำานวน 612
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดปีการศึกษา
คน(150/คน/ปี)
(ICT)
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้

91,800
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รวม

557,670

สรุปจานวนเงินของกลุ่มบริหารที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แยกตามประเภทของเงิน
ประเภทเงิน
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รวม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ
357,670.00
50,000.00
150,000.00
557,670.00

เงินในงบประมาณ
เงินอุดหนุน
วิชาการ
บริหารฯ
126,510.00
398,730.00
158,270.00
168,000.00
711,000.00
279,000.00
160,000.00
1,556,730.00
444,780.00

สารองจ่าย
222,390.00

222,390.00

เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
สถานศึกษา
45,000.00 351,000.00

45,000.00

351,000.00

รวม
744,900.00
914,670.00
218,000.00
711,000.00
589,000.00
3,177,570.00
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สรุปจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรในงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินในงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

งาน/ภารกิจสาคัญ
ฝ่ายบริหาร (งบบริหารและงบสารองจ่าย)
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ
304,670.00
50,000.00
150,000.00
13,000.00
40,000.00
557,670.00

เงินอุดหนุน
วิชาการ
บริหารฯ
126,510.00
178,230.00
78,270.00
168,000.00
711,000.00
279,000.00 160,000.00
58,000.00
14,500.00
15,000.00
12,000.00
50,000.00
75,000.00
30,000.00
20,000.00
26,000.00
1,556,730.00

444,780.00

เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
สารองจ่าย สถานศึกษา
222,390.00 45,000.00 351,000.00
-

222,390.00

45,000.00 351,000.00

รวม
744,900.00
561,170.00
218,000.00
711,000.00
589,000.00
58,000.00
14,500.00
15,000.00
62,000.00
118,000.00
60,000.00
26,000.00
3,177,570.00
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ที่

1
2
3
4

สรุปจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรในโครงการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
โครงการ
เงินอุดหนุน
โครงการสนับสนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายฯ
วิชาการ
บริหารฯ
สารองจ่าย สถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
126,510.00 222,390.00 45,000.00 351,000.00
150,000.00
88,000.00
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
126,670.00
199,000.00
ของผู้เรียน
โครงการกระบวนการบริหารและการ
150,000.00 1,468,000.00
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รวมทั้งสิ้น

131,000.00

120,000.00

557,670.00

1,875,000.00

126,510.00

222,390.00

-

-

45,000.00

351,000.00

รวม
744,900.00
238,000.00
325,670.00
1,618,000.00
251,000.00
3,177,570.00
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โครงการที่ 3/64
โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการ

ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาวปนัดดา ว่องไว
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการดำาเนินงานเกีย่ วกับการส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การดำาเนินงานในสำานักงานวิชาการมีความจำาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และมีการซ่อมบำารุงอุปกรณ์สำานักงานหลา
ยประการและต้ องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำานักงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำาเนินงานดังกล่าว
เพิ่มประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำาเนินงานในกลุม่ งานบริหารวิชาการ
3. เพื่อซ่อมบำารุง วัสดุอุปกรณ์ ในสำานักงานวิชาการ
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
กลุ่มบริหารงานดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
2. สำานักงานวิชาการมีความพร้อมในการทำางานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

พฤษภาคม 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64

นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
นางสาวปนัดดา ว่องไว
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

รวม
เงินเรียนฟรี
-

เงินอุดหนุน
5,000
5,000
10,000

รวม
5,000
5,000
10,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ
1 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการ

1
1.
การดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบบประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1
สำานักงานวิชาการมีการพัฒนาและมีความพร้อมสามารถให้บริการแก่ผู้เรียน
7.2
สักนักงานวิชาการมีคุณภาพและภูมิทัศน์ที่ดี

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปนัดดา ว่องไว)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32

โครงการจัดซื้อและซ่อมบำารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคลื่อนไหว
ซึ่งเราเรียกในทางสือ่ ว่า
“สื่อผสม
(Multimedia)”
ดังนั้นจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนอย่างแพร่หลาย
แต่จะมีจำานวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถของโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะจัดหา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์คือการชำารุด
ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แตกต่างและนอกเหนื อจากอุปกรณ์อื่นๆ
มีหลายสาเหตุที่ทำาให้คอมพิวเตอร์ชำารุด เช่น ชำารุดจากการใช้งาน ชำารุดจากการขาดการดูแล รักษา
หรือชำารุดจากการเสือ่ มสภาพ
แต่ไม่ว่าจะชำารุดจากกรณีใดก็ตาม
สิ่งที่จะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงซึ่งค่อนข้างสูง
เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความพึงพอใจของทุกฝ่า
ยจึงจำาเป็นต้องมีการจัด ซื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ และซ่อมบำารุงเพิ่มเติม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ
ตอบแท ใช้สอ วัสดุ
น
ย

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน - บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม
รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรี
ยนรู้ ดังนั้น
เพื่อให้การดำาเนินงานในภารกิจดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบนโยบายของโรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม
สำาหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเร
ี ยนรู้ได้ตามศักยภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรูแ้ ก่ครู
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
2.4 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีระบบเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการสือ่ สารทีส่ ามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ
ตอบแ ใช้สอ วัสดุ
ทน
ย

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
ขั้นเตรียมการ
1) จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศด้ าน
ICT
2) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้าน
การพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64

งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ

สิงหาคม 64 คณะทำางาน
สิงหาคม 64 คณะทำางาน
กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 50,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม
หมายเหตุ
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
รวม
1. คอมพิวเตอร์
30,000
30,000
2. ระบบเทคโนโลยี
15,000
15,000
3. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5,000
5,000
รวม
50,000
50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดี

ร้อยละ 85

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แบบสอบถามความพึ งพอใจ

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
7.2 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับการนิเทศตามสภาพปัญหาและความต้ องการ
7.3
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ICT
เพื่อการบริหารและการเรียนรู้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
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โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช
2542
มาตรา 47
กำาหนดให้มีระบบการประกั นคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบ
บประกันคุณภาพภายนอก
และมาตรา
48
กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการป
ระกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท
ำ รายงานประจำาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกั นคุณภาพภายนอก
ดังนั้นโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดโครงการนีข้ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพและผลการปฏิ บัติงานของโรงเรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อนำาผลการประเมินมาจัดทำาข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และนำามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.3 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และสาธารณชน
2.4
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
เพื่อนำาไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำาหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2) จัดทำารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างน้อย 10 เล่ม
3)
บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ
85

ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำาหนด
4. ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมฝ่ายวิชาการเพือ่ ปรึกษาหารือการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมบุคลากรและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพภายใน
4. แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปีการศึกษา 2563
5. จัดทำารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำาปี (SAR)
6. ประชุมคณะกรรมการการประกั นคุณภาพภายในเพื่อ
- รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2563
- วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข
- ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2563
- กำาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2563
7. รับการประเมินรอบที่ 4
8. ปฏิบัติงานตามปฏิทินประกันคุณภาพภายใน
9. ประเมินผลโครงการและรายงาน

ระยะเวลา
ส.ค. 2563
ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
ผู้อำานวยการฯ

ม.ค. 2564
มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

ผู้อำานวยการฯ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

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

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน

เงินอุดหนุน
5,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
5,000

หมายเหตุ

2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

5,000

-

5,000

6. การประเมินผล/เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
1. บุคลากรได้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนางาน
2. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
- สอบถาม
- สอบถาม

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน (SAR)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด
7.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรูแ้ ละมีทักษะกระบวนการประกั นคุณภาพการศึกษา
7.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

สนองเป้าหมายของ สพม.32

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โครงการนิเทศภายใน และนิเทศข้ามกลุ่มสาระฯ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
...........................................................................................................................................................................
...
1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2553
มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา
23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ภารกิจหลักของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
คือ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้ องการ
ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่
ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะสำาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้นั้น
โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
สามารถให้คำาแนะนำา
คำาปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเก
ิ ดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรูแ้ ละเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามทีก่ ำาหนด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จำานวน 33 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอน 33 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำาเนินการ
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
4. กิจกรรมการนิเทศ
- นิเทศข้ามกลุ่มสาระ
- นิเทศจากผู้บริหาร
5. สรุปประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค.2563
ต.ค.2563
พ.ย.2563

ผู้รับผิดชอบ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ฝ่ายบริหาร

ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ก.ย.2564

คณะครูนิเทศข้ามกลุ่มสาระแบบจั บคู่
ฝ่ายบริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก

5. งบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องการ
- ใช้สื่อ วัสดุการศึกษา
- บุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
- แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน
- แบบประเมินผลกิจกรรม “ห้องเรียนคุณภาพ”
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถนำาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นางวนัสนันท์ สอนสนึก )
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์ )
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ )
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก และนายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.
2542
ได้นั้น
แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญดังในมาตรา
25
กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ ศูนย์กีฬา
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์อินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ศูนย์สาธิตการเกษตร
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะพัฒนาสถานทีใ่ ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียน
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง
ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำากิจกรรมเพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีสิ่งอำานวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้รับวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
การเตรียม/วางแผน
- ศึกษาผลการดำาเนินกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมา
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
การดำาเนินงานตามแผน
- ดำาเนินงาน ดังนี้

ระยะเวลาดำาเนินงาน

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ตุลาคม 2563

วิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ 2564

วิทยาศาสตร์

ครูสุรศักดิ์

วิทยาศาสตร์

ครูสุรศักดิ์

วิทยาศาสตร์

ครูสุรศักดิ์

1.
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้ งาน

การติดตาม/ตรวจสอบ
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ดูแลติดตามการจัดกิจกรรมให้สะดวก
เรียบร้อย
การประเมิน/รายงานผล
- จัดทำารายการสรุปกิจกรรมส่งฝ่ายบริหาร
กันยายน 2564

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้
งบประมาณ
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย จำานวนหน่วย เป็นเงิน
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับจัดกิจกรรมการเรี
25,000
2 ชุด
50,000
ยนรู้

รวมทัง้ หมด
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
- นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีอุปกรณ์เพียงพอสำาหรับการเรียน

50,000
เครื่องมือที่ใช้
ภาพถ่าย
แบบสำารวจความคิดเห็น

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและ นักเรียน ได้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสารคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีอย่างพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสนใจ เห็นความสำาคัญ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้ น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำาห้องเรียนคุณภาพ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์ นางอรทัย หงษ์สอ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ด้านการจัดการเรียนรู้
ได้กำาหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียนและให้มีการดำาเน
ิ นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุ กต์ความรูม้ าใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
วิชา
สังคมศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตในสังคม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการเสริมสร้าง
พัฒนา
หล่อหลอม
ปลูกฝังให้เยาวชนทีเ่ ข้ารับการศึกษา
มีลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยูใ่ นสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข
การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีย่ ึดนักเร
ี ยนเป็นศูนย์กลาง
มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรูต่้ าง
ๆ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.
2542
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่
2)
พ.ศ.
2545
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลั
กสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น
จึงเห็นความสำาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด
โดยดำาเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซื้อ

/
จัดหา
สื่อ
เทคโนโลยี
และปรับปรุงห้องเรียนทีม่ ีความเหมาะสมนำามาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลั กสูตรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น
2.2
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ
2.3
เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
มีสื่อ
นวัตกรรมที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น
2) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
3) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร้อยละ 80
2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 90
4. ขั้นตอนและวิธีการการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
4. สำารวจความต้องการ การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์
5. จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
6. ประเมินผลโครงการ/รายงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเขมสิตา
ตำารารัมย์/นางอรทัย หงส์สอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 50,000 บาท
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

- ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา - ทดสอบ
- แบบทดสอบวัดผลประเมินผลข
ศาสนา และวัฒนธรรมที่สูงขึ้น
- ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สูงขึ้น
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ
3) เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางอรทัย หงษ์สอ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมบำารุงเครื่องดนตรีและจัดซื้อชุดนาฏศิลป์
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฏศิลป์
ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางจิ นตนาการ มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ การฝึกทักษะทางศิลปะ
ดนตรี
นาฏศิลป์
นอกจากผูเ้ รียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสมาธิแล้วยังสามารถนำาความรูไ้ ปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือนำาความรูไ้ ปประกอบอาชี พได้ อีกทั้งการศึกษา
ในวิชาศิลปะยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติไทยให้มีความยัง่ ยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการรูเ้ กี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์
2. จัดทำาและจัดซื้อสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
3. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการเรียนดนตรี - ศิลปะอย่างน้อยคนละ 6 ชิ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีผลงานจากการแสดงออกหรือแข่งขันที่แสดงออกถึงการมีสุนทรียภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน
กิจกรรมและขั้ นตอน
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ขั้นเตรียมการ
นายเทอดศักดิ์
- วางแผน/สำารวจความต้องการ
ต.ค. 63
ชาญประโคน
ใช้สื่อเพื่อสร้างหรือซื้อสื่อการเรียนการสอน
2. ขั้นดำาเนินการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สำารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์
พ.ย. 63และดำาเนินการจัดซื้อ
ก.ย. 64
นายเทอดศักดิ์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ชาญประโคน

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 20,000 บาท จำาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

กิจกรรม
1. เอกสารประกอบดำา เนินการ
2. อุปกรณ์ดนตรี ,ชุดนาฏศิลป์
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
2,000
16,500
1,500
20,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
2,000
16,500
1,500
20,000

6. การติดตามประเมินผล
1) มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนสนใจเรียนมายิง่ ขึ้น
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) นักเรียนสามารถแสดงผลงานต่อหน้าสาธารณชนได้
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสอนทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2) นักเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
3) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย

หมายเหตุ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมบำารุงห้องเรียนดนตรี
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นเด็กที่ต้องเตรียมความพร้อมทีจ่ ะต้องศึกษาใ
นระดับที่สูงขึ้นต่อไป โรงเรียนและครูจึงจำาเป็นต้องสร้างองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆบริ เวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึง่ ที่ทำาให้
การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโย
ชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้ อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย กลุ่มสาระฯคณิตศ
าสตร์จึงได้ทำาโครงการซ่อมบำารุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้น่าอยู่และมีความปลอดภั ยขึ้น
ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน

2.2 เพื่อจัดห้องและสถานที่ สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน
2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภั ยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำาหรับนักเรียน
2.4 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
3.1.1 ห้องเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และถูกสุขลักษณะ
90 %
3.1.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 90 %
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภั ยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ
3.2 ด้านคุณภาพ
ห้องเรียนมีความสวยงาม
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อต่อการเรียนการสอนและความปลอดภั ยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
4. กิจกรรม
กิจกรรม

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563

คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นประเมินผล
6. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 30,000 บาท
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน
7.2
ห้องเรียนอนุบาลทั้งภายในและภายนอกทีม่ ีความสวยงาม
เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ร่มรื่น

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึง่ ของ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ
และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจำาเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอสำาหรับการฝึกฝนในแต่ละกิจกรรม
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายทีว่ างไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลานามัยแต่ละรายวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่และขยายความสนใจในแขนงวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านคุณภาพ
มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำาหรับใช้ในการเรียนการสอน ทั้งสองภาคเรียนปีงบประมาณ 2564
3.2 ด้านปริมาณ
ทำาให้การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
4. วิธีดำาเนินการ
ที่ การดำาเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณระบุประเภทข ผู้รับผิดชอบ
องเงิน

1 ขั้นเตรียมการ
สำารวจข้อมูล

ตุลาคม
63
เขียนโครงการและเสนอโค ตุลาคม
รงการ
63
2 ขั้นดำาเนินการ
จัดซื้อตามโครงการ
พฤศจิกา เงินอุดหนุน
ยน 63
3 ขั้นติดตามประเมินผล
กุมภาพันธ ติดตามและประเมินการใช้ ์ 64
ช่วงที่ 1
กันยายน ติดตามและประเมินการใช้ 64
ช่วงที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน - บาท บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
1.นักเรียนทุกระดับชั้นได้เล่นอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย และปลอ
ดภัย

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สังเกตการจัดการแข่งขัน
แบบสังเกต
สำารวจจำานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม แบบสำารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความชืน่ ชอบและชอบกิ จกรรมด้านกีฬา/นันทนาการเพิม่ มากขึ้น
2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
หลีกเลี่ยงการมั่วสุม เสพยาเสพติด
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลสระว่ายน้ำา
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ
ฉะนั้นการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงของเด็กและเยาวชน
ย่อมหมายถึง
ประเทศจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
โรงเรียนได้เห็นและให้ความสำาคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกาย
จิตใจ
และสติปัญญา
กิจกรรมว่ายน้ำาเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึง่ ของโรงเรียนเพื่อให้โอกาสเด็กพัฒนาร่างกาย
และเรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ำาอีกด้วย

ดังนั้น
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้เปิดให้บริการสระว่ายน้ำาของโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในพืน้ ที่ใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในการทำากิจกรรมที่มีประโยชน์ หันมาออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬามากขึ้น
เพิ่มทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการทำากิจกรรมทางน้ำาในชีวิตประจำาวัน
ตลอดจนสนองต่ อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน
และเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของร่างกาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำา สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้ออกกำาลังกาย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางน้ำา
2. มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำา
3. มีบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมาใช้บริการสระว่ายน้ำา
3.2 เชิงคุณภาพ
1.
นักเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำา
สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมทางน้ำา
2. นักกีฬาทุกคนมีทักษะและพัฒนาการว่ายน้ำาที่สูงขึ้น
3. บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมี ความพึงพอใจในการให้บริการสระว่ายน้ำา
4. กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุม วางแผน
ร่างและเขียนโครงการ
เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดำาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลการดำาเนินงาน
ประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลา
กันยายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
– กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 20,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม

เงินอุดหนุน
10,000
10,000
20,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
10,000
10,000
20,000

หมายเหตุ

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำา สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2. นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3.
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมี พื้นที่ในการออกกำาลังกายเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจในการให้บริการสระว่
ายน้ำา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาบุคลากร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด
7
ครู
คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำาการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคีย
งมาตรฐานสากล
ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
เป็นโรงเรียนทีม่ ีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่ งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพั ฒนานักเรียน
2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรูแ้ ละเทคนิควิธีการใหม่
ๆ
เป็นประจำา
ใจกว้างและยอมรั บการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้มีจำานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 43 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครูมีความรูค้ วามสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
2. เพื่อให้มีจำานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

รับฟังความคิดเห็น

4. วิธีดำาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำาเนินงาน
ลำาดับที่
วิธีดำาเนินการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
1.เตรียมการ(Pla เขียนโครงการ
n)
เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2.ดำาเนินการ(Do) 1. กิจกรรมประชุ มอบรมครู ครูได้รับการอบรมสั มม
นาอย่างน้อยคนละ20
ช.ม. ต่อ ปี
2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ผู้บริหารเข้ารับการประช
ุ มอบรมประจำาปี
จำานวน 2 ครั้ง
3.กิจกรรมศึกษาดูงานของคร ครูและบุคลากรทางการศ
ู และบุคลากรทางการศึกษา ึ กษา ศึกษาดูงานปีละ
1 ครั้ง
3.
ประเมินโครงการ
ตรวจสอบ(Check ประเมินความพึงพอใจ
)
รายงานผล
4.
นำาผลการประเมินมาเปรียบ
ปรับปรุง/พัฒนา( เทียบ ปรับปรุง พัฒนา
Act)

ระยะเวลา
ต.ค. 2563
ต.ค. 2563ก.ย. 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน
นางกัลยา สายชมพู
/กลุ่มบริหารงานบุค
คล

ธ.ค.2563และ
มี.ค.2564

กันยายน
2564

นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน

กันยายน
2564

นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน

5.งบประมาณ
5.1 รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 80,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
1. 1. กิจกรรมประชุ มอบรมครู

งบประมาณทีอ่ นุมัติ
10,000 บาท

รายละเอียด
ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก

2. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

15,000 บาท

3.
กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

55,000 บาท

ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก

รวม

80,000 บาท

หมายเหตุ งบประมาณสามารถถั วจ่ายได้ทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม
ตัวชี้วัดความสำาเร็จโครงการ/กิจกรรม
1.ครูมีความรูค้ วามสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง
2.มีจำานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

วิธีการวัด
สังเกต/ทดสอบ

เครื่องมือ
แบบบันทึก/แบบประเมิ
น

ตรวจสอบ
แบบบันทึก
สังเกต
แบบบันทึก
สังเกต
แบบบันทึก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครูสอนตรงตามกลุ่ มสาระ
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง
และนำาผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ
้น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคคลากร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การทำางานของหน่วยงานต่างๆ
จะสำาเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องขึ้นอยูก่ ับความสามั คคีและความร่ วมมือของบุคคลในทุกฝ่าย
สำาหรับองค์กรโรงเรียนนั้นการสร้างความสามัคคีหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนัน้ สามารถกระทำาได้ใน
หลายรูปแบบ
เช่น
การไปเยีย่ มเยือนครูในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย
การไปร่วมงานศพ
งานบวช
ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคลากรภายในโรงเรียน
ทางโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัจจัยดังกล่าว
จึงได้กำาหนดให้มีโครงการสร้างขวัญและกำาลังใจบุคลากรในโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้บุคลากรของโรงเรียนในทุกคน
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำาลังใจที่ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับขวัญ กำาลังใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.2 ขั้นดำาเนินการ (DO)

การดำาเนินการตามโครงการ
4.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
นิเทศ กำากับ ติดตาม
4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิ เทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป
5. ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
วัสดุ/เครื่องมือ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหาร
พ.ค.64 โครงการ
2. จัดทำาคำาสั่งคณะกรรมการดำา เนินงาน
พ.ค.64 คำาสั่งโรงเรียน
3.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำาเนินงาน พ.ค.64 บันทึกการประชุม
4. กิจกรรม
พ.ค.64 บันทึกการช่วยเหลือเพื
- เยี่ยมบุคลากร และครอบครัวที่ป่วย
–ก.ย. 64 ่ อนร่วมงาน
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต
5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายง ก.ย. 64 รายงานโครงการ
านผู้บริหารโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

6. งบประมาณดำา เนินการ
7. การติดตามประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึ งพอใจ
2. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำาลังใจ
2. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครู และบุคลากร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีรภัทร์ วัจนา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคือ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึง่ ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีงานสารบรรณ
และงานสารสนเทศ
งานอัตรากำาลัง
งานทะเบียนประวัติ/
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดทำาโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลขึ้น
เพื่อให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจัดเก็บข้อมูลและมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า/
การรายงานข้อมูลและมีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ

3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
งานจำานวน 5 งานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนางาน/ ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3.2 ด้านคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการนำาไปใช้

4. กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63 – กันยายน 2564

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 253

คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายธีรภัทร์ วัจนา

กิจกรรม

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 3,000 บาท
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
เงื่อนไขคว
แบบสอบถามความพึ งพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
แบบสอบถามความพึ งพอใจ 2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครู และบุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน

7.2 สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีรภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการการบริหารจัดการงบประมาณ(รายจ่ายประจำา)
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
194
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารทีม่ ีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ให้การสนับสนุ
น
และส่งเสริมการดำาเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ
ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ
ระเบียบที่ทางราชการกำาหนด
ต้องประสานความเข้ าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง
และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้การดำาเนินงานเกีย่ วกับงานการเงิน
การบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานยานพาหนะและงานระดมทรั พยากรเพื่อการศึกษา
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุ มภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง
โปร่งใสและกำากับติดตามให้ทุกส่วนดำาเนินการตามแผน
4) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
5) เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานทุกงานในกลุม่ บริหารงบประมาณได้ รับการพัฒนา
มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม่ บริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
4. วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.2 ขั้นดำาเนินการ (DO)
การดำาเนินการตามโครงการ
4.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
นิเทศ กำากับ ติดตาม
4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิ เทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป
5. ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหาร
2. จัดทำาคำาสั่งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำาเนินงาน
4. กิจกรรม
- เยี่ยมบุคลากร และครอบครัวที่ป่วย
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต
5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายงานผู
้ บริหารโรงเรียน

ระยะเวลา
ต.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.63 –ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง

ก.ย. 64

6. งบประมาณดำา เนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม
รวม
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
1. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
2. ค่าน้ำามันเชือ้ เพลิงพาหนะโรงเรียน
3. ค่าจ้างบุคลากร
3.1 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (11,680×12)
500,000
3.2 ตำาแหน่งแม่บ้าน จำานวน 1 คน (6,500x12 )
3.3 ตำาแหน่งนักการภารโรงจำานวน 1 คน
(6,000x12 )
4. พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)
รวมจ่ายประจำาทั้งหมด
500,000
หมายเหตุ งบประมาณสามารถถั วจ่ายได้ทุกรายการ

รวม

หมายเหตุ

500,000

500,000

7. การติดตามประเมินผล

1)

2)
3)
4)

5)

ระดับ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ความส
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ำ เร็จ
ประสิทธิภาพในการส่งเสริม
90% ตรวจสอบเอกสารและการจั 1.
สนับสนุนการดำาเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/
ดทำาข้อมูลเกี่ยวกับงานงบป แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
งานต่างๆ ของโรงเรียน
ระมาณ
2.
เอกสารเกี่ยวกับงา
นงบประมาณ
งานการเงินรวดเร็ว โปร่งใส
90% ตรวจสอบเอกสารด้ านการเง แบบสอบถามความพ
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ
ิน
ึ งพอใจ
ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส
10% ตรวจสอบเอกสารด้ านงานบ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ
ั ญชี
รวดเร็ว โปร่งใส
90% ตรวจสอบเอกสารด้ านพัสดุ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ
และสินทรัพย์
และสินทรัพย์
ยานพาหนะความปลอดภั ย ประหยัด
90% ตรวจสอบเอกสารการใช้รถ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ

ระดับ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ความส
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ำ เร็จ
6)
100% ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต แบบสอบถามความพ
การใช้เงินเป้นไปตามวัตถุประสงค์ของงานระด
่ างๆเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อ ึ งพอใจ
มทรัพยากรเพื่อการศึกษาผลการตรวจสอบถูกต
การศึกษา
้ องระเบียบ
7) ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ
90% ตรวจสอบเอกสารใบเสร็ จรั แบบสอบถามความพ
บเงินต่างๆ
ึ งพอใจ
8) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
90% วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆของโ แบบวิเคราะห์ประส
รงเรียน
ิ ทธิภาพของฝ่ายห
มวดงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่า
งดี
2) งานทุกงานในกลุม่ งานงบประมาณมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
มีระบบการควบคุ ม
ตรวจสอบทำาให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุดารัตน์ สุขผดุง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการธนาคารโรงเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ธนาคารโรงเรียน
เป็นธนาคารจำาลอง
ที่ดำาเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อาจารย์
และพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรฯเป็นที่ปรึกษา
มีนักเรียนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน
โดยนักเรียนผูป้ ฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน
เป็นนักเรียนทีม่ ีความประพฤติดี
มีความรับผิดชอบ
มีความละเอียดรอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำาหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน
พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ
เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำาเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการทำางานทีต่

้ องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการทำางานทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินนั้น
ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นสำาคัญ
ซึ่งเป็นรากฐานนำาไปสู่สังคมทีด่ ีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต
มีสังคมทีไ่ ม่ต้องเสี่ยงกับความที่มีการกระทำาที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝาก
เงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการทีจ่ ะรับฝากเงิน ถอนเงิน ทำาบัญชีคือชีวิตประจำาวันของเด็ก
เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน
ถ้าไม่มีระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร
รายได้เป็นยังไง
จ่ายเป็นยังไงจะไม่มีทางที่จะกำาหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการทีเ่ พียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ทำางานเป็น ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องสำาคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรือ่ งซึ่งการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต
ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายคือการทีใ่ ห้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง
ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรั พย์อย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยได้
2. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรูจ้ ักประหยัด
อดออม
และสามารถดำารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำางาน สามารถนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำางาน และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริ หาร การบริการ และการทำางานอย่างมีขั้นตอน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำาเป็น
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริ หาร การบริการ และการทำางานอย่างมีขั้นตอน
4. นักเรียนผูป้ ฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำางานของธนาคารโรงเรียน
4. การดำาเนินการ
กิจกรรม
(ระบุกิจกรรมที่ดำาเนินการทั้งหมด)
1. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. นิเทศการทำางานธนาคารโรงเรียน
แก่คณะกรรมการดำา เนินงาน
4.
อบรมนักเรียนในการปฎิบัติงานแต่ละแผนก
5. จัดสัปดาห์รักการออม

ระยะเวลาดำาเนินการ
(ระบุ วัน เดือน ปี)
ต.ค. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรฯ
สาขาบ้านกรวด
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
คณะกรรมการ

6. ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร

ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 1,000 บาท บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
500
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
500
รวม
1,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
1. สถิติจำานวนนักเรียนทีฝ่ ากเงิน
2. ยอดจำานวนเงินฝากของนักเรียนทัง้ หมด
3. การปฏิบัติงานของนักเรียน

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
500
500
1,000

หมายเหตุ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำาเป็น
3. นักเรียนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทำางาน สามารนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
4. นักเรียนทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีกัน
5. นักเรียนมีความรูใ้ นด้านการบริหาร การบริการ และการทำางานอย่างมีขั้นตอน
6. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุสำานักงานและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลำาจวน สีพะรัง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนมีความจำาเป็นจะต้องดำาเนินการหรืองานต่างๆ
ซึ่งมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว
งานการเงินและงบประมาณโรงเรี ยนจึงจำาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำานักงานและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น วัสดุสำานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อวัสดุสำานักงานและค่ าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพือ่ ให้การบริหารงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ
2.4 เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมายกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 95
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. กิจกรรมและการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายะเอี ยดค่าใช้จ่ายดังนี้
- วัสดุสำานักงาน
เป็นเงิน
70,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน
10,000 บาท
- ค่าซ่อมบำารุงทรัพย์สินส่วนกลาง
เป็นเงิน
100,000 บาท
*ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
6. การติดตามและการประเมินผล
6.1 แบบสรุปผลการดำาเนินโครงการ
6.2 แบบนิเทศติดตามผลการดำาเนินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีวัสดุสำานักงานทีม่ ีความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
7.2 โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางลำาจวน สีพะรัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีและแผนกลยุ ทธ์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
194
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร
งานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
การดำาเนินงานในแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบ
และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ดังนั้น โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีความจำาเป็นต้องจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ
การใช้เงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรี ยน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรี ยน ในการดำาเนินงาน
3.2 เชิงคุณภาพ
การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
4. วิธีการดำาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน
- วางแผนการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
- แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ 2564
ขั้นดำาเนินการ
- ดำาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี
งบประมาณ 2564 ให้แก่แต่ละกลุม่ งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียน
- จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564
ขั้นตรวจสอบ
- กำากับติดตามการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ
ขั้นรายงาน
- สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2563

นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
งานแผนงาน
นโยบายและจัดสรรงบประมา
ณ

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564
กันยายน 2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามรายะเอี ยดค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่

รายการ/กิจกรรม

งบดำาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวมทัง้ สิ้น

1

2

ที่

ขั้นเตรียมงาน
- วางแผนการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
- แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ 2564
ขั้นดำาเนินการ
- ดำาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปี งบประมาณ 2564
ให้แก่แต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน
จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมา
ณ 2564
รายการ/กิจกรรม

ขั้นตรวจสอบ
กำากับติดตามการดำาเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ
4 ขั้นรายงาน
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครง
การในแผนปฏิบัติการ
5 จัดซื้อเครื่องปริ้นท์
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การประเมินผล

1,500

งบบุคลากร
งบดำาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าจ้าง

1,500

รวมทัง้ สิ้น
ค่าวัสดุ

3

-

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
เชิงปริมาณ
มีโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

8,500
10,000

-

8,500
10,000

วิธีการ

เครื่องมือ

เขียนโครงการ

แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจำาปีงบประมาณ

สรุปการดำาเนินงานตามโ
ครงการ
แบบสรุปการดำาเนินงานตาม
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุสำานักงานผูอ้ ำานวยการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานสำานักงานผูอ้ ำานวยการ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ในปัจจุบันมีความต้องการเครือ่ งใช้วัสดุ
อุปกรณ์
และเครื่องใช้สำานักงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ดังนั้นทางฝ่ายฯจึงได้จัดทำาโครงการการจัดซื้อเครื่องใช้วัสดุ
และเครื่องใช้สำานักงานเพื่อตอบสนองการปฏิ บัติงานตามวัตถุประสงค์

อุปกรณ์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2. เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงานผูอ้ ำานวยการ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำานักงานทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. บุคลากรทุกคนใช้วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินการ
ลำาดับ
กิจกรรมที่จัด
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
ต.ค. 63

2.

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

พ.ย. 63

3.

สำารวจวัสดุเพื่อใช้ในสำานักงานผูอ้ ำานวยการ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

4.

เขียนความจำานงในเอกสารแจ้งฝ่ายจัดซื้อ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

5.

เขียนความจำานงในเอกสารเบิกวัสดุอุปกรณ์

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

6.

ตรวจเช็คจำานวนสิง่ ของตามรายการเบิกวัสดุ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

7.

บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและสรุป

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

8.

รายงานและสรุปผลการดำาเนินงาน

ก.ย. 63

นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ(งบบริหาร) จำานวน 150,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
100,000
50,000
150,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
100,000
50,000
150,000

หมายเหตุ

6. แนวทางการติ ดตามและประเมินผล
1. รายงานการประชุม
2. การสรุปผลดำาเนินงาน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์สำานักงานเพื่อใช้ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานธุรการ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากงานธุรการในโรงเรียนแบ่งออกเป็นหลายประเภท
ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน
อำาเภอ
จังหวัด
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนา
เพื่อความสะดวกในการวางแผนค้นคว้า อ้างอิงและการดำาเนินการด้านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารและพัฒนางานธุรการ-งานสารบรรณทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้งานธุรการ-งานสารบรรณของโรงเรียนมีระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของงานธุรการ – งานสารบรรณ ดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ร้อยละ100 ของงานธุรการ- งานสารบรรณบริการงานธุรการงานสารบรรณให้แก่คณะครูและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การดำาเนินงานธุรการ – สารบรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ –งานสารบรรณทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดำาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทำางาน
3 ดำาเนินงานตามโครงการ
3.1 จัดหมวดหมูง่ านธุรการ
3.2 กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.3 ดำาเนินงานตามขัน้ ตอน
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ตุลาคม 2563
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นายธีรภัทร์ วัจนา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นางสาวสรยา คิดประโคน
ตุลาคม 2563– กันยายน 2564
กันยายน 2564
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
กันยายน 2564
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ (งบบริหาร) จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทำางาน
3 ดำาเนินงานตามโครงการ
3.1 จัดหมวดหมูง่ านธุรการ
3.2
กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.3 ดำาเนินงานตามขัน้ ตอน
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
-

-

-

-

-

เงินนอกงบประมาณ
รวม
-

-

รวม
-

-

-

-

-

10,000
-

10,000 10,000
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ
2. สังเกต
3. สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิงได้

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
งานธุรการของโรงเรียนเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธีภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนิตยา จำาปาวะดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำาข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภายในโรงเรียน
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ
ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกัน
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ
ของโรงเรียนให้ดำาเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ
ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำาเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
จึงได้จัดทำาโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน และประชาสั มพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่าง ๆ
2.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนและประชาสั มพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่างๆในระดับดี
3.1.2 โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในระดับดี
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนโนเจริญพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนทีท่ ันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
4. วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ (P)
4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับโครงการฯ
4.1.2 ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4.1.4 จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
4.2 ขั้นดำาเนินการ (D)
4.2.1 ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
4.2.2 ดำาเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา

กิจกรรมปรั บปรุง พัฒนาห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสาย
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำาเนินงาน และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงการฯ กำาหนด
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอฝ่ายบริหาร
5. งบประมาณในการดำาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
2. ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
2. ดำาเนินงานตามโครงการฯ
4.1 กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรียน
4.2 กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4.3
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา
4.4 ปรับปรุง
พัฒนาห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสาย
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงก
ารฯ กำาหนด
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
-

ตุลาคม
2563

นางสาวนิตย
า จำาปาวะดี

d
-

นางสาวนิตย
า จำาปาวะดี
-

5,000
-

-

นางสาวนิตย
า จำาปาวะดี

กันยายน
2564
5,000

นางสาวนิตย
า จำาปาวะดี
นางสาวนิตย
า จำาปาวะดี

6. การประเมินผลการดำาเนินงาน
วิธีการประเม เครื่องมือที่ใช
ิ น
้

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

ด้านปริมาณ
โรงเรียนมีระบบงานประชาสั มพันธ์
เว็บไซต์โรงเรียน
สังเกต
แบบสังเกต
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษ สำารวจ
แบบสำารวจ
า
ห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสาย
ประเมินผล แบบประเมิน
ผล

ด้านคุณภาพ
โรงเรียนโนเจริญพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรร
มโรงเรียนทีท่ ันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ประเมินผล

แบบประเมิน
ผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน และมีห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสายทีม่ ีคุณภาพ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิตยา จำาปาวะดี)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ให้บริการในการจัดกิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมาเป็นเวลานาน
ทำาให้มีสภาพทรุดโทรมลงและอุปกรณ์ที่ใช้บางส่วนได้ชำารุดเสียหาย
ดังนั้นงานโสตทัศนศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ
นักเรียน
คณะครู
ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมอื่นๆที่ให้บริการแก่ชุมชน
ดังนั้นงานโสตทัศนศึกษา จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน

และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาขึน้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี เดิมที่ใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อปรับปรุงปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้สามารถให้บริการได้ดี
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้บริการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการปรับปรุงสามารถให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิม
สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ
ตอ ใช้ส วัสดุ
บแ อย
ทน

รวม

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม

หมายเหตุ

กิจกรรม
1. อุปกรณ์เทคโนโลยี
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

เงินอุดหนุน
8,000
2,000
10,000

ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

เงินเรียนฟรี
-

รวม
8,000
2,000
10,000

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีห้องโสตทัศนศึกษา
พร้อมใช้ในการให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ

โครงการจัดอบรมการเรี ยนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลรูปแบบ
DLTV&DLIT
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
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....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็น 2
กิจกรรมย่อย คือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีส
ารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิ ดประสิทธิ

ภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สา
มารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
(Distance
Learning)
เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance
Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance LearningTelevision : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) มาดำาเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างครบถ้วน
ทั้งกระบวนการออกแบบกิ จกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา
ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการจัดเรียนการสอน
อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนไทยทุกคน
อันเป็นการ
ดำาเนินการตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทและสนองพระราชดำา ริในการทีจ่ ะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งในการดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรับ
มีการบริหารจัดการทัง้ ทางด้านกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
เพื่อให้การจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จึงได้เสนอโครงการนีข้ ึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการทำางา
นตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากร
ะบวนการจัดการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยระบบเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ทันโลกทันเหตุการณ์
มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา
ร่างกาย
และจิตใจ
เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีส่ ามารถอยูใ่ นสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ร้อยละ
100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุ กต์ใช้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือการจัดทำาหลักสูตร
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ช่วยลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ระยะเวลาในการดำา เนินการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ที่

กิจกรรม

1

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
Google Apps for education

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชากา
ร

5. วิธีดำาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
2. จัดทำาคู่มือประกอบการอบรม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
google Apps for education
4. ติดตามการดำาเนินงาน
5. สรุปผลการดำาเนินงาน

ระยะเวลา
(ระบุวันที่)
ต.ค.63ก.ย.64

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่นๆ
ผู้บริหาร ครู
2,000
กลุม่ บริหารวิ
และบุคลากรท
ชาการ
างการศึกษา
จำานวน43 คน
เป้าหมาย

6. งบปบประมาณ () เงินอุดหนุน ( ) เงิน บ.ก.ศ. ( ) เงินนโยบายเรียนฟรี ( ) เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบประมาณกลาง
7. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณและทรั พยากรที่ใช้
ที่

กิจกรรม / รายการ

ลักษณะรายจ่ ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ ครุภัณฑ์

1 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม
จำานวน 43 เล่ม
2 - สรุปรายงาน
รวม

2,000

2,000
2,000

8. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิภาพ)

เกณฑ์ความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิผล)

1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนน
เจริญพิทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
2.
ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจัดการเรีย
นรู้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมต
ามรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิ
ทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100
2. ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจัดการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมตามรู ปแ
บบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภา
พ ร้อยละ 100

เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิ
น
แบบสอบถาม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคลื่อนไหว
ซึ่งเราเรียกในทางสือ่ ว่า “สื่อผสม (Multimedia)”
ดังนั้นจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน โรงเรียนอย่างแพร่หลาย
แต่จะมีจำานวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถของโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะจัดหา
เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงได้ข
อให้มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญได้มีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

งบประมาณ
ตอ ใช้ส วัสดุ
บแ อย
ทน

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณโครงการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำานวน 150,000
บาท รายละเอียดดังนี้
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี

จำานวน 150,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เป็นโรงเรียนทีเ่ ปิดดำาเนินการจัดการเรียนการสอน และให้บริการกับชุมชน

เพื่อสนองตอบความต้ องการของชุมชนที่เข้าใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา
แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในห้องโสตทัศนศึกษามีอายุการใช้งานทีน่ านมากแล้ว
เกิดชำารุดเสียหายทำาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ าที่ควร
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการจัดซื้อเครื่องอำานวยความสะดวกขึ้น
เพื่อที่จะอำานวยความสะดวกในงานบริการด้านต่างๆของห้องโสตทัศนศึกษาให้มีความสะดวกสบายและปลอดภั ยก
ั บผู้รับบริการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการใช้งานทีเ่ หมาะสมและช่วยประหยัดไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้บริการทันกับนักเรียน และมีมาตรฐานการใช้งาน
3. เพื่อการบริการกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกทีเ่ ข้ามาขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีอาคารสถานที่
และเครื่องอำานวยความสะดวกที่ มีความพร้อมในการดำาเนินการด้านหอพักนักเรียนประจำา
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสะดวกและปลอดภั ยในการใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนประจำา
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านหอพักนักเรียนประจำา
4. การดำาเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.
ตุลาคม นายวินัส
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
2563 ใยยอง
2. ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
2. ดำาเนินงานตามโครงการฯ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงกา
รฯ กำาหนด

d
-

-

ตุลาคม นายวินัส
2563 ใยยอง
กันยายน
2564
นายวินัส
ใยยอง
กันยายน
2564

กิจกรรม
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
นายวินัส
ใยยอง
กันยายน
2564

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุ ดหนุน จำานวน 54,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้

กิจกรรม
1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเครื่องปรับอากาศ
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
45,000
9,000
54,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
45,000
9,000
54,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการดูแล
สามารถใช้เป็นสถานทีจ่ ัดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

ปรับปรุงซ่อมแซม

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุ มและห้องโสตทัศนศึกษา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากระบบเสียงตามสายของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานทำาให้คุณภาพของระบบ
เสียงตามสายไม่ดี
เสียงเบา
จึงทำาให้การสือ่ สารทางด้านเสียงตามสายได้ยินไม่ทั่วถึงทั้งโรงเรียน
ระบบเสียงตามสายมีความสำาคัญต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนได้
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วอย่างทัว่ ถึงกัน เสียงที่มีประสิทธิภาพต่อการได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ
ที่จะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง
ๆของโรงเรียน
ทางงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน
จึงจัดทำาโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมขึ้นมา
เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อการได้ยิน ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบการส่ งสัญญาณเสียงตามสายภายในอาคารเรียน
2. เพื่อขยายจุดแพร่สัญญาณเสียงตามสายได้ยินอย่างชัดเจนไปยังอาคารต่างๆ ของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
อาคาร 1,2,3,4, อาคารประกอบและโรงอาหาร โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน

4. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
2. ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
2. ดำาเนินงานตามโครงการฯ

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
-

ตุลาคม
2563

นายวินัส
ใยยอง

d
-

ตุลาคม
2563
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง

กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
นายวินัส
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
ใยยอง
และคอยอำานวยความสะดวก
กันยายน
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงกา
2564
รฯ กำาหนด
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
นายวินัส
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
ใยยอง
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร
กันยายน
2564
5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุ ดหนุน งบบริหาร จำานวน - บาท
จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเครื่องปรับอากาศ
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน

รวม
เงินเรียนฟรี

รวม

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายของกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างชัดเจน ทั่วถึง รวดเร็ว ฉับไว
เป็นปัจจุบัน
ตามอาคารเรียนต่าง
ๆ
ภายในโรงเรียนจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณเสียงแบบใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาลและวัสดุครุภัณฑ์
ประจำาห้องพยาบาล
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอรทัย หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้บริการนักเรียนครู
และบุคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอและสะอาดปลอดภัย
งานอนามัยจึงต้องจัดเตรียมยาสามัญประจำาบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
ไว้ให้เพียงพอสำาหรับการดูแลนักเรียนทีเ่ จ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผูเ้ รียน
และบุคลากร ด้านสุขภาพอนามัย
2. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัย
โรงเรียนอยูใ่ นระดับมาก

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล
5. งบประมาณ

งบประมาณ

7,000

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
ธันวาคม 63
มกราคม 64
มกราคม 64
มกราคม 64
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นางสาวอรทัย หงส์สอ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์

จากเงินงบประมาณ จำานวน 7,000 บาท บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1.
ยาสามัญประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐ
มพยาบาล
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
5,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
5,000

2,000
7,000

-

2,000
7,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.
นักเรียนมีและบุคคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพมียาสามัญเพื่อใช้บริการในเบือ้ งต้น
2. ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้ องต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. สังเกตพฤติกรรม

เงื่อนไขความ
1. แบบประเมิน

1. ใช้แบบสอบถาม
2.
แบบลงชื่อผู้ใช้บริการ

1.

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีด่ ี
2. นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลเรื่องสุขภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอรทัย หงษ์สอ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

แบบสอบถาม
ใจ
2. แบบลงชื่อผู้ใ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการอบรมความรูด้ ้านสุขภาพ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอรทัย หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับทุกคน
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำารงชีวิต การเรียน การทำางาน ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้ รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1)
เพื่อให้นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต
้ องการ
2) เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน
3)
เพื่อเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน
–
ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
4) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพทีด่ ีทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย จำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการประเมินนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉลี่ยร้อยละ 80
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน63
ธันวาคม63
มกราคม64
มกราคม64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
คณะทำางาน

6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

มกราคม64
กันยายน 64

คณะทำางาน
นางสาวอรทัย หงษ์สอ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 1,000 บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ

ผลผลิต
1.
นักเรียนมีและครูรวมถึงบุคคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพทีด่ ี

2. สังเกตพฤติกรรมจาการร่วมกิจก
รรม

2. แบบประเมินพฤติก

2. นักเรียนและครูเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ

1. ใช้แบบสอบถาม

1.

แบบสอบถามความพ
ใจ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีด่ ี
2. นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลเรื่องสุขภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอรทัย หงษ์สอ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงเวทีโรงยิม
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

192
บริหารงานทัว่ ไป
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำาบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ
อาชีพ
และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำาโครงการปรับปรุงฝ้าเวทีหอประชุมด้านหน้า
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงโครงการปรับปรุงฝ้าเวทีหอประชุมด้านหน้า
2. เพื่อพัฒนาหอประชุ มโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน
ครู
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

200,000

200,000

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
2.

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดทำากันสาดหน้าอาคาร 1 และ 3
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำาบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ
อาชีพ
และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดทำากันสาดหน้าอาคาร 4
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
2.
เพื่อพัฒนาอาคารเรียนให้มีบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนให้เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศ
ั กยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

200,000

200,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
2.
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานทีเ่ ป็นสิ่งสำาคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานทีต่ ่างๆ
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่ ่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน
สภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทัง้ มีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนทีห่ ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีอาคารเรียนทีม่ ีความปลอดภั ย
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศขึน้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครู 43 คน นักเรียน 610 คน นักการภารโรง 3 คน
3.1.2 ผู้ปกครองและประชาชนทั่ วไป
3.1.3 หน่วยงานทุกหน่วยงานทีข่ อรับบริการ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภั ย มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3.2.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

200,000

ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

200,000

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมทัว่ ไป มีคุณภาพ มีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ำา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีจำานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นการให้บริการด้านน้ำาดื่มเป็นสิ่งสำาคัญมากกับสถาบัน
ที่เอื้อต่อการให้บริการไม่เพียงพอและด้านสุขอนามัยก็มีข้อบกพร่องเรื่องความสะอาด
เพราะสภาพของเครื่ องกรองน้ำาที่มีอยู่ปัจจุบัน ได้ติดตั้งมาหลายปีแล้ว ทำาให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพที่น้อยลง
กรอปกับมีจำานวนนักเรียนและบุคลากรที่ใช้บริการเรือ่ งน้ำาดื่มทุกวัน
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อการบริโภค
งานสถานทีจ่ ึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการน้ำาดื่ม
ดังนั้นทางงานอาคารสถานทีจ่ ึงได้ทำาโครงการนีข้ ึ้นมา
โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสาธารณู ปโภคที่เอื้อต่อการศึกษาขึน้
เพื่อให้ระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำาดื่มมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สภาพของระบบกรองน้ำา ดื่มดีและเหมาะสม
2. เพื่อให้มีน้ำาที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ
3. เพื่อความปลอดภั ยต่อนักเรียนและบุคลากร
4. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมทุกคน ได้รับน้ำาดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ
มีน้ำาดื่มที่เพียงพอแลถูกสุขอนามัย
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบกรองน้ำาดื่มดีและเหมาะสม
2. มีน้ำาที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ และมีความปลอดภั ยต่อนักเรียนและบุคลากร
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางทีพ่ ึงประสงค์อีกด้วย การปรับปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 เพื่อสร้างความรักและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน
3.3 เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบ
3.4 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์สุนทรี รักธรรมชาติ
3. เป้าหมาย
1. บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน
7.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสามารถ ยงปัญญา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางทีพ่ ึงประสงค์อีกด้วย การปรับปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบู รณาการและการมีส่วนร่วม
2. เพื่อกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง
3. เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 62
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 62
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 62
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.63
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 62
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 62
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์ 200,000
200,000
9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน

17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. สอบถาม
1. แบบสอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
2.
รสอน
2.
แบบประเมินโครงก
ประเมินโครงกา าร
ร
7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน

นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางทีพ่ ึงประสงค์อีกด้วย การปรับปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบู รณาการและการมีส่วนร่วม
2. เพื่อกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง
3. เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
200,000
200,000 นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู

นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนันต์

8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. สอบถาม
1. แบบสอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
2.
รสอน
2.
แบบประเมินโครงก
ประเมินโครงกา าร
ร
7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านยานพาหนะให้สามารถให้บริการต่าง ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน และการจัดซ่อมบำารุงรักษายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม
มีความสะดวก ปลอดภัย มีความเหมาะสม
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการโครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมและจัดหารถเข็นพ่วงมาใช้ในการดำาเนินงานภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ รถจักรยานยนต์ได้รับการดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3.2 เชิงคุณภาพ รถจักรยานยนต์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.62-ก.ย.64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

6 สรุปรายงานผล

ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

200,000

200,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
รถจักรยานยนต์และรถเข็นพ่วงมีสภาพพร้อมใช้งาน

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
บรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดความสวยงามอย่างเหมาะสม
มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภั ยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
200,000
200,000
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้

16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน
มีเพียงพอต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น
มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน
จึงได้จัดทำาโครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
3.เพื่อสร้างทัศนียภาพทีส่ วยงาม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภั ยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
200,000
200,000 ล สุขไชยอนันต์
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู

8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่มีความมั่นแข็งแรง สวยงาม และได้มาตรฐาน
2. ได้ทัศนียภาพทีส่ วยงาม

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ระบบประปาของโรงเรี ยนโนนเจริญพิทยาคม ได้วางท่อประปาที่มีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว
ทำาให้ระบบประปามีปัญหาอยูบ่ ่อยๆในขณะนี้ เช่น ท่อรั่ว ข้อต่อหลุด น้ำาไม่ไหล มีระบบท่อที่ซับซ้อน
ทำาให้น้ำาไม่สามารถระบายได้ก่อให้เกิดน้ำาท่วมขังเวลาฝนตก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ
2. เพื่อประหยัดการใช้น้ำา
3.เป้าหมาย
3.1.ด้านปริมาณ
อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา
ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งานและมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ
3.2.ด้านคุณภาพ
อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา
ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา อุปกรณ์สำานักงาน ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
200,000
200,000
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา

5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบประปามีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่
(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำาบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ
อาชีพ
และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
2.
เพื่อพัฒนาอาคารเรียนให้มีบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนให้เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศ
ั กยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

200,000

200,000

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

2.
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32

โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร

สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานทีเ่ ป็นสิ่งสำาคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานทีต่ ่างๆ
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่ ่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน
สภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทัง้ มีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนทีห่ ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
มีอาคารเรียนทีม่ ีความปลอดภั ย
ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานทีข่ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

บ้านพักครู จำานวน 5 หลัง ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภั ย
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภั ย มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์ 200,000
200,000
9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน

17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทัว่ ไป มีคุณภาพ มีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานทีเ่ ป็นสิ่งสำาคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือใช้อาคารสถานทีต่ ่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ต้องมีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทัง้ มีแหล่งการเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนทีห่ ลากหลาย มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภั ยสูงสุด
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สนามกีฬา ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภั ย
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภั ย มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17 โครงการ
รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทัว่ ไป มีคุณภาพ มีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)

ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น
มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่
2. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น
มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้

ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
200,000
200,000
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า

10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่
2. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์อาคารห้องสำานักงาน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น

มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
200,000
200,000
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่
2. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

150

โครงการที่ 1/64
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการข
องผู้เรียน

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

กิจกรรมการแก้ปัญหาระดับผลการเรียน 0,ร,มส
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ และ นางสาวบุษบา พชรบัณฑิตวงศ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
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1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ ีขึ้น
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายและมี ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ มีการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มีการจัดเนื้อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียนทัง้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
จัดสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียน รวมทั้งจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพให้กับผู้เรียน
มีการนาเทคนิควิธีการต่างๆ
มาเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
18
มาตรฐาน
ฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อการพัฒนาความรูท้ ี่ยั่งยืน
จึงมีความจำาเป็นต้องจัดทำาโครงการนีข้ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ มีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียนทัง้ ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียน
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
3. เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผลการเรียนผูเ้ รียนโดยการจัดสอนเสริมพิเศษหรือจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขั้น
2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ปัญหาทางการเรียนอย่างเป็นระบบ
3.
ครูมีเทคนิควิธีการทีห่ ลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ด
ของผู้เรียนทัง้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน

งบประมาณ
ตอบแ ใช้สอย วัสดุ รวม
ทน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63 กลุ่มงานวิชาการ
พฤศจิกายน 63 กลุม่ งานวิชาการ
พฤศจิกายน 63 กลุม่ งานวิชาการ

4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64
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กลุ่มงานวิชาการ
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายสุรศักดิ์
สมิดรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้
รายละเอียด/กิจกรรม
จำานว ราคา:หน่
จำานวนเงิน
น
วย
อุดหนุ รายได งปม อื่นๆ
น
้
1.
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
1.1 จัดสอนเสริม/กิจกรรมเพื่อลดการติด 0,ร,มส
1,50
2.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีม่ ีผลการเรียน
0
0,ร,มส
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินการติดตามและแก้ไขผลการเรียน
0,ร,มส
4. สรุปและประเมินผลการดำาเนินกิจกรรม
จำานวน
1,500
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผลการเรียน 0,ร,มส
3.
แบบประมินความพึงพอใจ
2. จำานวนร้อยละ ของการลดจำานวนผลการเรียน 0,ร,มส น้อยลง 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผลการเรียน 0,ร,มส
3.
แบบประมินความพึงพอใจ

เงื่อนไข
1 นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในก

2. จำานวนนักเรียน ร้อยละ ข
0,ร,มส น้อยลง

3 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
2. ผลการเรียน 0,ร,มส
มีความพึงพอใจในการดำาเนิน
3.
แบบประมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียนทัง้
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.
ฝ่ายวิชาการได้พัฒนาและแก้ปัญหาผลการเรียนผูเ้ รียนโดยการจัดสอนเสริมพิเศษหรือจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครูชำานาญการ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวบุษบา พชรบัณฑิตวงศ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ และ นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำาเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำาผลการทดสอบที่ ได้ไป
ใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อกำากับ
ติดตาม
ดูแลและตรวจสอบคุ ณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
อันเป็น
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐานในภาพรวม
ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตั ดสินใจในการ
กำาหนดนโยบายและใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถานศึกษา
และสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน
การพัฒนากระบวนการประเมิ นผลของสถานศึกษา
อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
2. เพื่อยกระดับของการทดสอบระดั บชาติ O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำานวน 185 คน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน
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4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย

กิจกรรม
1. จัดทำากิจกรรมและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามกิจกรรม
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

วัสดุ

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
ตุลาคม 63

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานวิชาการ
และกลุ่มสาระฯ
พฤศจิกายน 63 กลุ่มงานวิชาการ
และกลุ่มสาระฯ
พฤศจิกายน 63 กลุ่มงานวิชาการ
– มีนาคม 64 และกลุ่มสาระฯ
สิงหาคม 64 คณะทำางาน
สิงหาคม 64 คณะทำางาน
กันยายน 64 นายสุรศักดิ์
สมิดรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 29,175 บาท(สองหมืน่ เก้าพันหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รายละเอียด/กิจกรรม
จำานวน ราคา:หน่วย
จำานวนเงิน
อุดหนุน รายได้ งปม อื่นๆ
1.ค่าวิทยากรติว ม.3 ม.6
2.ค่าอาหารวิทยากร
3.ค่าอาหารนักเรียน ม.3 ม.6
185
30
5,550
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารใช้ ในการติว
1. เครื่องเสียง
- ลำาโพง
- สายสัญญาณเสียง
4
1,000
4,000
- เครื่องขยาย
50
20
1,000
2. ป้ายไวนิล (ติวโอเน็ต)
1
5,000
5,000
3. ดินสอดำา 2B
1
850
850
4. กระดาษ A4
200
15
3,000
60
110
6,600
5.
6
1,500
9,000
ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเดินทางไปสอบ
(ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้) จำานวน
35,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความส

1 นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
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1.
1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท
2. ผลทดสอบระดับชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม่ สา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1.
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตา
2. ผลทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดั บชาติ O-NET สูงขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการสะเต็มศึกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
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สนองเป้าหมายของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำาคัญกับสะเต็มศึกษา
(STEM
Education)
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนด
ภายใน
5
ปี
จะทำาให้มีการเรียนการสอนสะเต็ มศึกษาครบทุกโรงเรียน
ดังนั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็ มศึกษาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
และเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดทำาโครงการสะเต็มศึกษาขึน้ มา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
1. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาและเตรียมการ
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- แต่งตั้งคณะทำางานโครงการสะเต็มศึกษา
- ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- ศึกษาจุดเน้นของสพม.32 , ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
- เขียนโครงการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม
3. คณะทำางานประชุมวางแผนเพื่อกำาหนดรายละเอี ยดของกิจกรรม
- ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น
- นำาคุณครูทุกท่านศึกษาดูงานโรงเรียนทีเ่ ป็นศูนย์สะเต็มศึกษา
- คุณครูแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละภาคเรียน
4. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ร่วมกันกำาหนด
5. นิเทศ กำากับ ติดตามผลการดำาเนินงานของแต่ละระดับชั้น
6. นำาผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม
7. จัดทำารายงานผลโครงการ
5. กิจกรรม/ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1. นำาเสนอโครงการ
ครูทุกคน
2. อบรมนักเรียน
1,000
1,000
3. อบรมครู
1,000
1,000
รวม
2,000
2,000
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
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1. ครูทุกคนได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชา และทุกห้องเรียน
2. ครูทุกคนได้เข้าร่วมการจัดอบรมเพือ่ พัฒนาครู
3. ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง
4. ครูทุกคนสามารถสร้างสือ่ มัลติมีเดียได้
5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการสอนแบบโครงงาน (STEM)
6.
ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบ
บวิธีต่างๆ
7. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอบ แบบ STEM ได้
9. ครูทุกคนสามารถใช้วิธีการสอนแบบ Active leaning ได้
10.
ครูทุกคนสามารถสร้างเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
11. ครูทุกคนสามารถเขียนข้อสอบแบบอัตนัยได้ถูกต้อง
12. นักเรียนมีความรูด้ ้านอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน

สำารวจ

แบบสำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สังเกต
ประมาณค่า

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสังเกต
มาตรประมาณค่า

สำารวจ
สำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
2. ครูสามารถสอนนักเรียนให้สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
3. ครูประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพผู้เรียน และนำาผลการประเมินมา ปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
4. ครูได้ปรับวิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
6. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถค้นหาความรูใ้ หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาดเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
7. นักเรียนมีความรูด้ ้านอาชีพสามารถนำาไปประกอบอาชี พและหารายได้ระหว่างเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำานักรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะจำาเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียนอยูใ่ นระดับปรับปรุง และจากการวิเคราะห์
สาเหตุมาจากนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่คล่อง
และคิดคำานวณไม่เป็น
ทำาให้ไม่สามารถใช้ความรูพ้ ื้นฐานด้านภาษาและการคิดคำานวณไปเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่นให้มีคุณภาพได้
นอกจากนีน้ ักเรียนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้หากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะทำาให้นักเรียนขาด
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำาเป็นตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดต่ำาลงโดยครูทุกคนในโรงเรียนและผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มส
าระการเรียนรู้
ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
้ นพื้นฐานเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้สูงขึ้นและมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
อปท. และ สมศ.
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
2. เพื่อกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำานวน 612 คน
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
4. ขั้นตอนการดำาเนินการ
กิจกรรม / ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหารโรงเรียน
1 – 10 ต.ค. 63
2.
20 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงานตามโครงก
าร
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำาเนินงาน
28 ต.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. ดำาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
มิ.ย. 63 - มี.ค. 64
4.1 โครงงานภาษาไทย
4.2 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวันธรรม
4.3 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.4 โครงงานคณิตศาสตร์
4.5 โครงงานภาษาต่างประเทศ
4.6 โครงงานพละศึกษา
4.7 โครงงานการงานอาชีพ
4.8 โครงงานศิลปศึกษา
5. จัดนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียน ๘
มิ.ย. 63 - มี.ค. 64
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ
6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. ร่วมแข็งขันโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าสื่อและเอกสารประกอบการดำา เนินงาน
2. เกียรติบัตร
3. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

เงินอุดหนุน
3,000
500
1,500
5,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

ตัวชี้วัด
แหล่งที่มาของข้อมูล
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 1.
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ยน
2.
ผลทดสอบระดับชาติ
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
1.
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
รงเรียน
ยน
2.
ผลทดสอบระดับชาติ

รวม
3,000
500
1,500
5,000

หมายเหตุ

เงื่อนไขความสำาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 85
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจ
ในการดำาเนินงานตามโครงการของโร
งเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำาเป็นตามหลักสูตร
2. นักเรียนสามารถนำาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

โครงการอบรมทั กษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
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สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยนโยบายให้เด็กยุคใหม่
เรียนทักษะ coding เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก เพราะเมื่อโลกก้าวสู่ยุคนวัตกรรมดิจิทัล
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลหมด ทักษะ Coding จึงเป็นพื้นฐานความรูค้ อมพิวเตอร์
ที่เป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับต่อยอดเป็นเครื่องมือบ่มเพาะทักษะในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการคิดค้นนวั
ตกรรมต่อไป
ซึ่งประเทศไทยในได้มีการผลักดันเรือ่ งการเรียนรู้
coding
ของเด็กไทยมากขึ้น
และได้มีการพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถนำาไปฝังไว้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับอุปกรณ์
ด้วยการใช้ระบบควบคุมขนาดจิว๋
ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) ควบคุมการทำางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจอแสดงผลและเซนเซอร์ แบบง่าย ชื่อว่า
KidBright เพื่อเป็นเครื่องสำาหรับการเรียนรู้ทักษะการ coding ของเด็กไทย จึงเล็งเห็นว่าทักษะการ coding
จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาทักษะทางความคิ ดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และกระบวนการคิ ด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 เพื่อเรียนรู้การใช้งานของบอร์ด KidBright
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีระบบการพัฒนาของบอร์ด KidBright ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน

งบประมาณ
ตอบแ ใช้สอ วัสดุ
ทน
ย

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63 งานสารสนเทศ
กรกฎาคม งานสารสนเทศ
64
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3. ประชุมคณะทำางาน

กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน - บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 นักเรียนและบุคลากรภายใน
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำาคัญตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ ความสามารถด้านการสื่อสาร
ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านการแก้ปัญหา ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
7.2 นักเรียนสามารถพัฒนาโครงการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีและนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต้นแ
บบ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
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(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก และ นางสาวปนัดดา ว่องไว
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
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การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนในศตวรรษที่
นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มีความสามารถในการสือ่ สารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล
การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรูใ้ หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้
จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนทีต่ ้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน
สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำาคัญสำาคัญที่สุด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ผู้เรียนสามารถนำาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นทางโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการนีข้ ึ้นมา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนสู่ศตวรรษที่
21
พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะในการจั ดการเรียนการสอนของครู
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิ ด การฝึกปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนั ด
ของตนเอง
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึน้ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระ
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน
4. ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน
2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทำาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าห
มาย
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ขั้นวางแผน
1. ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
2. จัดทำาโครงการเสนอต่อคณะครู
ขั้นดำาเนินการ
(ก) การพัฒนาครู
1 โรงเรียนจัดการอบรมเพื่อพัฒนาครู
กิจกรรมที่ 1 ครูนำาเสนอโครงการอาชีพ
กิจกรรมที่ 2
การอบรมเรื่ องการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเ
อง
กิจกรรมที่ 3 การอบรมการสร้างสือ่ มัลติมีเดีย
กิจกรรมที่ 4 การสอนแบบโครงการ (STEM)
2. ส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดกา
รเรียนการสอนแบบวิธีต่างๆ
(ข) พัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมที่ 1 เชิญวิทยากรให้ความรูแ้ ก่ ครู
และนักเรียนด้านอาชีพ
กิจกรรมที่ 2
จัดตลาดนัดให้นักเรียนและชุมชนนำาสินค้ามาจ
ำ หน่าย
(ค) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
1. กิจกรรมสอนซ่ อมเสริม
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2.1 แข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระ
2.2
แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนั
กเรียน
ชื่อกิจกรรม
3. กิจกรรม ติวเข้ม (O-net)
4.
กิจกรรมสร้ างเครือ่ งมือวัดผลวัดผลประเมินผล
5. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนกา
รสอน
6. กิจกรรมทำาแผนการสอน และสื่อ
7. ทำาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. กิจกรรมแก้ 0 ร มส
9. กิจกรรมสร้ างคลังข้อสอบออนไลน์
10.กิจกรรมโครงงานนักเรียน

ครูทุกคนได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอ ร้อยล
น ในทุกรายวิชา และทุกห้องเรียน
ะ 100

ครูทุกคนได้เข้าร่วมการจัดอบรมเพือ่ พัฒนาครู
ร้อยล
ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒน ะ 100
าตนเอง
ครูทุกคนสามารถสร้างสือ่ มัลติมีเดียได้
ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการสอนแบบโครงงาน
(STEM)
ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเร
ี ยนการสอนแบบวิธีต่างๆ
ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม
ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอน แบบ
STEM ได้

ตัวชี้วัด
ครูทุกคนสามารถใช้วิธีการสอน แบบ Active
leaning ได้
ครูทุกคนสามารถสร้างเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลต
ามสภาพจริง
ครูทุกคนสามารถเขียนข้อสอบแบบอัตนัยได้ถูกต้อง

เป้าห
มาย
ร้อยล
ะ 100
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ขั้นประเมินผล
- ครั้งที่ 1 การสร้างบทเรียน
ครูทุกคนได้รับการประเมิน และผ่านการประเมิน
- ครั้งที่ 2
ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ร้อยล
ะ 100

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1. นำาเสนอโครงการ
ครูทุกคน
2. แก้ 0 ร มส
1,000
1,000
3. ติว O net
4,000
4,000
4. โครงงานนักเรียน.
5,000
5,000
5. แข่งทักษะ
140,000
140,000
รวม

150,000

ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
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1. ครูทุกคนได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชา และทุกห้องเรียน
2. ครูทุกคนได้เข้าร่วมการจัดอบรมเพือ่ พัฒนาครู
3. ครูทุกคนได้เข้าร่วมอบรมการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง
4. ครูทุกคนสามารถสร้างสือ่ มัลติมีเดียได้
5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการสอนแบบโครงงาน (STEM)
6.
ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบ
บวิธีต่างๆ
7. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอบ แบบ STEM ได้
9. ครูทุกคนสามารถใช้วิธีการสอนแบบ Active leaning ได้
10.
ครูทุกคนสามารถสร้างเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
11. ครูทุกคนสามารถเขียนข้อสอบแบบอัตนัยได้ถูกต้อง
12. นักเรียนมีความรูด้ ้านอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
13. นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง

สำารวจ

แบบสำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

สำารวจ
สำารวจ
สังเกต
ประมาณค่า

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสังเกต
มาตรประมาณค่า

สำารวจ
สำารวจ
สำารวจ

แบบสำารวจ
แบบสำารวจ
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
8.2 ครูสามารถสอนนักเรียนให้สามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
8.3 ครูประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพผู้เรียน และนำาผลการประเมินมา ปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
8.4 ครูได้ปรับวิธีการสอน ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
8.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
8.6 นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถค้นหาความรูใ้ หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาดเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
8.7 นักเรียนมีความรูด้ ้านอาชีพสามารถนำาไปประกอบอาชี พและหารายได้ระหว่างเรียน
8.8 นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการเพือ่ พัฒนาความสามารถของตนเอง
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางปนัดดา ว่องไว)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

150
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา

150
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ,นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งในอนาคตจะมี ความสำาคัญมากยิ่งขึ้นไป
ดังนั้นการนำาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
จะช่วยให้ประเทศพัฒนายิง่ ขึ้นทำาให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเครา
ะห์และสามารถแก้ปัญหาต่าง
ๆ
ได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสมดุลทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งมีการกระตุ้ นส่งเสริมให้สนใจทีจ่ ะเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อการดำารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรที่จะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้สา
มารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้
3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยทุกกลุ่มสาระ ฯ ร่วมกันบูรณาการสร้างสรรค์กิจกรรมและ
ผลงาน
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูก่ ับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน

งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กลุ่มสาระฯวิทยาศ
าสตร์
กรกฏาคม 64 กลุ่มสาระฯวิ ทยาศาส
ตร์

3. ประชุมคณะทำางาน

กรกฏาคม 64

4. ดำาเนินงานตามโครงการ

สิงหาคม 64

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

150
กลุ่มสาระฯวิทยาศ
าสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศ
าสตร์
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นางสาววนัสนันท์
สอนสมนึก

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รายละเอียด
จำานวน ราคา:หน่วย
จำานวนเงิน
อุดหนุน รายได้ งปม อื่นๆ
ค่ารางวัลนักเรียนรางวัลชนะเลิศ
22
120
2,640
ค่ารางวัลนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 22
80
1,760
ค่ารางวัลนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 22
50
1,100
ค่าเกียรติบัตร
4
175
700
ค่ารางวัลที่นักเรียนข้าร่วมแข่งขัน
6
50
300
ค่าป้ายไวนิล
1
1,500
1,500
จำานวน
8,000
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 ครู นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2 ครู นักเรียน ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียนระดับดี

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. แบบเข้าร่วมกิจกรรม
2.
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
1. แบบเข้าร่วมกิจกรรม
2.
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขค
1 ครู นักเรียนร้อยละ 8
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห

2 ครู นักเรียน ร้อยละ 8
มีความพึงพอใจในการเข
มีความพึง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2. ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสนใจ เห็นความสำาคัญ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้ น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

150
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์ นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์
และ นางสาวปนัดดา ว่องไว
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาที่สำาคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก
โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการเรียนการสอนทีย่ ึดครูเป็นศูนย์กลาง
เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนัน้
ครูจะสอนโดยใช้ วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร
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ทำาให้ผลการเรียนตกต่ำาและการสอนก็ ไม่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจัดการเรียนทีห่ ลากหลาย
จึงมีการจัดโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 75 ของนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนั ด
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
สิงหาคม -กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64

นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์
นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 6,500 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
1,250
5,250
6,500

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
1,250
5,250
6,500

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ
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1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

1.
แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่ว
มกิจกรรม
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
1.
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร แบบประเมินความพึง
งการของโรงเรียน
พอใจ

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปนัดดา ว่องไว)
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
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(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์ นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์
และ นางสาวปนัดดา ว่องไว
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาที่สำาคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก
โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการเรียนการสอนทีย่ ึดครูเป็นศูนย์กลาง
เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนัน้
ครูจะสอนโดยใช้ วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร
ทำาให้ผลการเรียนตกต่ำาและการสอนก็ ไม่มีประสิทธิภาพ
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจัดการเรียนทีห่ ลากหลาย
จึงมีการจัดโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
ธันวาคม 2563 - กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64

นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์
นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 4,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
1,000
3,000
4,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
1,000
3,000
4,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ
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1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

1.
แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่ว
มกิจกรรม
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
1.
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร แบบประเมินความพึง
งการของโรงเรียน
พอใจ

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปนัดดา ว่องไว)
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
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(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปนัดดา ว่องไว นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์
และ นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาที่สำาคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก
โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง
เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือ
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนัน้ ครูจะสอนโดยใช้ วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่
ทำาให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร
ทำาให้ผลการเรียนตกต่ำาและการสอนก็ ไม่มีประสิทธิภาพ
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กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจัดการเรียนทีห่ ลากหลาย
จึงมีการจัดโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ
บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 75 ของนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามความสนใจและความถนั ด
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
กรกฎาคม 64 – สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64
กันยายน 64

นางสาวปนัดดา ว่องไว
นางสาวปนัดดา ว่องไว
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวปนัดดา ว่องไว

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 4,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
1,000
3,000
4,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
1,000
3,000
4,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ
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1. นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

1.
แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่ว
มกิจกรรม
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
1.
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร แบบประเมินความพึง
งการของโรงเรียน
พอใจ

1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโคร
งการของโรงเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดในการคิดคำานวณทางคณิตศาสตร์
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวบุษบา พัชรบัณฑิตวงศ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปนัดดา ว่องไว)
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน และนางสาววรัญญา ปุราสะกัง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การอ่านเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรูแ้ ละ
ความคิดของเยาวชน
การจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาทักษะการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน
จึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาความคิดให้เกิดแก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น
งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านขึ้น
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
มีนิสัยรักการอ่าน
รู้จักแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
ให้มีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจะได้ช่วยเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางทางวิชาการของโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและรูจ้ ักแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ร้อยละ80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนรักการอ่านและรูจ้ ักแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนนำาความรูท้ ี่ได้รับจากการเช้าร่วมกิจกรรมไปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง
เหมาะสม
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
6-11สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 3,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

เงินอุดหนุน
2,000
1,000
3,000

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
2,000
1,000
3,000

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

หมายเหตุ

เงื่อนไ
1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่ว

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเน
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2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนนำาความรูท้ ี่ได้รับจากการเช้าร่วมกิจกรรมไปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้จัดทดสอบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ม.4
เพื่อคัดกรองนักเรียนทีอ่ ่านไม่คล่อง
และเขียนไม่คล่อง
เพื่อรับการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน
ปรากฏว่ามีนักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรือ่ งการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้
มีผลคะแนนในระดั บที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความห่ วงใยของสังคม
ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในปัจจุบันใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ
จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะนี้
ดังนั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้ดีขึ้น
ให้มีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจะได้ช่วยเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางทางวิชาการของโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่ าน และการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนทีเ่ ข้ารับการฝึกทักษะให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
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3.1ด้านปริมาณ
นักเรียนทีม่ ีคะแนนการอ่านและการเขียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทีอ่ ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกคนได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้
2. นักเรียนได้คะแนนในแต่ละแบบฝึกทักษะร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. นักเรียนทีเ่ ข้ารับการฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ

กรกฎาคม 63
กรกฎาคม 63
กรกฎาคม 63
กรกฎาคม 63
กันยายน 64

5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางลำายง เครือคำา
นายนพรัตน์ จรูญประโคน
นายกรีฑาพล แสนคำา
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 2,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

รวม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
1,000
1,000
2,000
-

รวม
1,000
1,000
2,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียนร้อยละ80 ของนักเรียนทีม่ ีปัญหาด้านการอ่าน
และการเขียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. แบบฝึกหัด
2.
ผลทดสอบ/ผลสัมฤทธิ์ทางก
ารเรียน
1.
แบบประเมินความพึงพอใจ

เงื่อนไขควา
1 นักเรียนร้อยละ80 ของนักเรีย
และการเขียนได้รับการพัฒนาท

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทีม่ ีปัญหาด้านการอ่าน และการเขียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
7.2 นักเรียนทีเ่ ข้ารับการฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนันสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการยกระดับทางภาษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสูศ่ ตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ.
ประเทศ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนราวิชญ์ สีสุราช
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากการทีก่ ลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น
ประเทศไทยจำาเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
และตัวแปรสำาคัญที่จะทำาให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีที่สุด คือ การเตรียมคนให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะด้านต่าง ๆ สื่อกลางที่จะทำาให้คนไทยให้เกิดความพร้อม นั่นคือ ภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล และคนทั้ง
10 ประเทศของประชาคมอาเซี ยนสามารถเข้าใจได้ ก็คือ ภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีความจำาเป็นที่ต้องเตรียมให้เยาวชนคนในชาติ
ทักษะทีส่ ำาคัญของภาษาอังกฤษที่ต้องเตรียมให้นักเรียน นั้นคือ ทักษะด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจริง ๆ
และการจัดสภาพแวดล้อมให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นักเรียนอ
ยากทีจ่ ะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่ งขึ้น
ส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนั กเรียนได้รวดเร็วมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนผู้ปกครอง
และชุมชนเกิดความพึงพอใจจากศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน
2.2 เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
3. เป้าหมาย
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3.1ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำานวน 610 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และเกิดความพร้อมพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
3.2.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดี และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย

กิจกรรม

วัสดุ

รวม

1.
จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2.
แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
โครงการ
ตุลาคม 63 กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ
พฤศจิกายน กลุ่มสาระฯภาษาต
63
่ างประเทศ
ธันวาคม63 กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ
มกราคม64 กลุ่มสาระฯภาษาต
่ างประเทศ
มกราคม64 คณะทำางาน
มกราคม64 คณะทำางาน
กันยายน 64 นายนราวิชญ์
สีสุราช

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการจำานวน 7,000 บาท จำานวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. โครงการ English Daily Life
นายนราวิชญ์ สีสุราช
7,000
7,000 นายนราวิชญ์ สีสุราช
2. โครงการEnglish For Communication
3. โครงการ English For Teachers
นายนราวิชญ์ สีสุราช
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
1.
นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เกิดความ
ตัวชี้วัด
มั่นใจและกล้าแสดงออก
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ประเมินหลังสอน
2. สังเกตพฤติกรรม
แหล่งที่มาของข้อมูล
3.
สื่อเกี่ยวคำาศัพท์และบทสนทนาภาษาอังก
ฤษ

เงื่อนไขความสำาเร

1. Post test
2. แบบประเมินพฤต

เงื่อนไขความสำาเร
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2. นักเรียนเห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษ

1.

1.

สื่อเกี่ยวคำาศัพท์และบทสนทนาภาษาอังก
ฤษ
2. ใช้แบบสอบถาม

แบบสอบถามความ
ใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและศึกษาจากสือ่ การเรียนรู้ในโรงเรียนจนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสอดคล
้ องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้ น เกิดความมั่นใจ
กล้าแสดงออก และสามารถใช้ในเหตุการณ์ชีวิตจริงได้
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายนราวิชญ์ สีสุราช)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสรยา คิดประโคน นายธีรภัทร์ วัจนา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ มาตรา 23
การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้
คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
(4)
ความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์
และด้านภาษา
เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 ผลการสอบของผู้ เรียนคะแนนต่ำากว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ
จึงจำาเป็นที่จะต้องมีสื่อ
อุปกรณ์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการเรียนการสอนทีเ่ ป็นมาตรฐานและเพี ยงพอต่อนักเรียนในการจัดการเรียนก
ารสอน
ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนอย่างสมบูรณ์
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และสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาอังกฤษ
ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนั กเรียนสูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภา
ษาอังกฤษ) ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโรงเรียนจึงกำาหนดโครงการนีข้ ึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ
3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ 70
2) ครูจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
2. เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2) ครูจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
4. ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
4. สำารวจวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่ต้องการ
5. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์สื่อประกอบการเรี ยนรู้
6. ประเมินผลโครงการและจัดทำารายงาน

ระยะเวลา
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ก.พ. 64 – ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ก.ย. 64

5. งบประมาณ
ได้รับงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรมการใช้งบประมาณ
งบประมาณ งบดำาเนินการ
(บาท)
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่อ
5,000
5,000
อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
5,000
5,000
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกน - เอกสารประเมินผลการเรียน
กลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเก
ณฑ์ที่ตั้งไว้
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
2) ผูเ้ รียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น
3) ผู้เรียนได้มีสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีรภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

177

โครงการที่ 2/64
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา นายธนา สำารวมจิตร
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) ยังคงอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล
เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ จพ
ระเจ้าอยู่หัวสภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทำาให้การดำารงชีวิตของคน
ในสังคมไทยได้นำาเอาสิ่งอำานวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวัน
แม้กระทั่ง
สิ่งอุปโภคและบริโภคต่างๆล้วนอำานวยความสะดวกต่ อคนไทยในสังคมทัง้ สิ้น
ด้วยเหตุผลข้างต้น
ทำาให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้ องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือ
การดำารงชีวิตประจำาวันที่ฟุ่มเฟือยทำาให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการดำารงชีวิตตามมา
ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการดำารงชีวิตของคนในสังคมไทย
เรื่องการใช้จ่ายฟุม่ เฟือย
โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการดำารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ
ดังนั้นโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
จึงเป็นโครงการหนึง่ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง
และสามารถนำาไปประกอบอาชี พแบบยั่งยืนได้
อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
และชุมชน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมแปรรูปอาหารไทย สมุนไพรเลิศรส
สวยสดหัตถกรรม
พร้อมนำางานไม้ ใส่ใจเกษตรอินทรีย์ มั่งมีเลี้ยงสัตว์ สุดประหยัดพอเพียง โดยการจัดทำาโครงการนีข้ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
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3. เพื่อนำาผลผลิตมาจำาหน่ายในโรงเรียนและชุมชน
4. เพื่อให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรูค้ วามสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
- บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออก ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง นำาหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและกล้าแสดงออก
4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำาโครงการ /เสนออนุมัติ
ต.ค. 63
นางนิธนันท์
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 63
ผู้บริหารโรงเรียน
3.ประชุมคณะครู
พ.ย.63
นางนิธนันท์
4.ดำาเนินการตามโครงการ
พ.ย.63-ก.ย.64 นางนิธนันท์/คณะครู
5.นิเทศ กำากับ ติดตาม
พ.ย.63-ก.ย.64 นางนิธนันท์
6.ประเมินผล
ก.ย.64
นางนิธนันท์
7.สรุปรายงานผล
ก.ย.64
นางนิธนันท์
ฐานการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้
พ.ย.63-ก.ย.64 นางนิธนันท์
2. ธนาคารโรงเรียน
พ.ย.63-ก.ย.64 น.ส.พิมพ์กมน
3. เครื่องประดับจากปะเก็น
พ.ย.63-ก.ย.64 นางสาวเขมสิตา
4. การงานอาชีพและสิง่ แวดล้อม
พ.ย.63-ก.ย.64 นายกนก
5. โนนเจริญนวดแผนไทย
พ.ย.63-ก.ย.64 น.ส.นิตยา
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พ.ย.63-ก.ย.64 นางลำายง
7. เกษตรอินทรีย์
พ.ย.63-ก.ย.64 นายธนา
5. งบประมาณ
งบประมาณ 5,000 บาท
6. การติดตาม กำากับ และประเมินผล
6.1 กำากับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าภายใน 30 กันยายน 2564
6.2 การประเมินผล
ตัวบ่งชี้และสภาพความสำาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-นักเรียนมีความรูใ้ นเรือ่ งแปรรูปอาหาร - ตรวจสอบผลผลิ ต
- บันทึกรายงานการดำาเนินงาน
-นักเรียนมีความรูใ้ นเรือ่ งสมุนไพร
- ตรวจสอบผลผลิ ต
- ผลิตและบัญชีรับ-จ่าย
-นักเรียนมีความรูใ้ นเรือ่ งหัตถกรรม
- การปฏิบัติงาน
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
-นักเรียนมีความรูใ้ นเรือ่ งงานไม้
-นักเรียนมีความรูใ้ นเรือ่ งเกษตรอินทรีย์
-นักเรียนมีความรูใ้ นเรือ่ งเลี้ยงสัตว์
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
2. นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวมจิตร นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนในศตวรรษที่
21
นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มีความสามารถในการสือ่ สารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล
การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรูใ้ หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้
จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนทีต่ ้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ
บางแห่งต้องลดจำานวนคนงานและเลิกจ้างงาน
มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา
และประสบกับความยากลำาบากในการดำารงชีวิตของตนเองและครอบครั ว
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้
โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
สิ่งเสพติด
อีกทั้งยังสามารถใช้ความรูไ้ ปประกอบอาชี พเลี้ยงชีพได้
ดังนั้น
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาคุ
ณภาพการศึกษาของเยาวชนในความรับผิดชอบ จึงเริ่มดำาเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสัน้
ขึ้น
โดยจะมีกิจกรรมต่าง
ๆ
เช่น
การเชิญวิทยากรทีภ่ ูมิปัญญาท้องถิ่น
มาฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนทีห่ ลากหลายเพื่ อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีความรูเ้ กี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถนำาความรูไ้ ปประกอบอาชี พ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
3. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2. ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าเข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ 80
4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ขั้นวางแผน
ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดกิจกรรม

ครูที่รับผิดชอบประชุมวางแผนการดำาเนินงาน

ขั้นดำาเนินการ
- ประสานกลุ่ มอาชีพในท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมตามที่ ได้รับวางแผน
ขั้นประเมินผล
- จากแบบสอบถาม
5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล

เป้าหมาย
ร้อยละ
100

ครูและนักเรียนกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ
100
ร้อยละ 30

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 3,000 บาท
กิจกรรม

รายละเอียด

1.
นำาเสนอโครงการ
2. จัดนิทรรศการ
3. สรุป
รวม
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,000
1,000

-

2,000
2,000

รวม

ผู้รับผิดชอบ

3,000 นายธนา
สำารวมจิตร
3,000 นางสุกัญญา
เกาะสูงเนิน

7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการประเมินผล
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่

(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

184
ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทีม่ ีความสำาคัญยิ่งต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน
เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำานวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
แสวงหาคำาตอบ
และสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเองได้
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึ กษา
เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา
แสวงหาคำาตอบและสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเองเช่น การทำางาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน การปฏิบัติจริง
โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้
เช่น
การพัฒนาห้องสมุด จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ดังนั้นโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้ดำาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
เพื่อเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนใ
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นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ
ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
จัดบรรยากาศและดำาเนินกิจกรรมต่างๆที่อำานวยความสะดวกต่ อการใช้บริการของนักเรียน
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
และเพื่อให้ครูนักเรียน
มีแหล่งเรียนรู้สำาหรับศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึน้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึน้
2.2 เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2.3 เพื่อกระตุ้นและชี้นำานักเรียนให้เกิดความสนใจและมี นิสัยรักการอ่าน
2.4 เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึง่ เป็นการพัฒนาความสนใจ
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
ครูและบุคลากร จำานวน 43 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำานวน 612 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนเห็นความสำาคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธี
ที่หลากหลาย และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
4 . กิจกรรมที่ดำาเนินการ 12 กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า
ความรูจ้ ากห้องสมุด
3. กิจกรรมบันทึกการอ่าน
4. กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน
5. กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
6. คำาถามความรูพ้ ัฒนาทักษะความคิด
7. กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน
8.กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน
9. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม
10. กิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานห้องสมุด/กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

5. ปฏิทินการดำาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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1. จัดทำาโครงการและขออนุมัติกำาหนดแผนปฏิบัติการ
มอบหมายภารกิจสำาหรับคณะทำางาน
2. ดำาเนินการตามแผนทีก่ ำาหนดไว้ประเมินผลและสรุปรายงานผล
3.

1. การอนุมัติโครงการ
2. การมอบหมายงาน/ภารกิจ
3. ความสามารถในการดำาเนินงาน
4.
ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามขัน้ ตอนที่ปฏิบัติอยู่ใน
5. ผลสำาเร็จตามแผนงานทีก่ ำาหนด
6. ร่องรอย การสรุป รายงาน

6. งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
45,000
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า
1,000
ความรูจ้ ากห้องสมุด
3.
กิจกรรมบันทึกการอ่าน
4.
กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน
5.
กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
6.
คำาถามความรูพ้ ัฒนาทักษะความคิด
7.
กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน
3,000
8.กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน
9.
1,000
กิจกรรมเปิดพจนานุกรม
10. กิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์
รวมเงิน
50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
7. ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
7.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ
ได้อย่างหลากหลาย
7.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถนำาความรูท้ ี่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ ชีวิตประจำาวันได้
7.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึ กษา
8. การประเมินผล
8.1 สังเกตพฤติกรรมของนั กเรียน
8.2 ประเมินชิ้นงาน
8.3 แบบสำารวจความพึงพอใจ
8.4 แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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9.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำาความรูท้ ี่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ ในชีวิตประจำาวันได้
9.2 นักเรียนสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
2. หลักการและเหตุผล
วัยรุ่น
เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่ดำารงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่
ผู้ปกครองสู่การแสวงหาเป้าหมายในการดำารงอยู่ของตนเอง
มองหาสิ่งที่ตนชืน่ ชอบ
อยากจะเป็น
และพยายามทดลองทำา สิ่งต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองที่จะยืนอยูใ่ นโลก สังคม และชุมชน
ให้ตนเป็นในแบบที่ตนชืน่ ชอบนั้น
หลายครัง้ จะมีพฤติกรรมแปลก
ๆ
การเลียนแบบความประพฤติ ปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของครอบครั ว ชุมชน สังคมปกติทั่วไป
จนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพตนเอง
และสังคมรอบข้าง
การปรับทิศทางความคิด
แนวทางการใช้เวลา และใช้ชีวิตเข้าสู่กระแสการมี งานทำา
จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเด็กเอง สังคม
และประเทศชาติ
การทำางาน
และการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นไปของสังคม
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ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขัน้ พื้นฐานของมนุษย์ปกติทั่วไปทุกคน
และเป็นเป้าหมายขัน้ ต่ำาในการพัฒนาของทุกประเทศ
นอกจากแนวทางดังกล่าวที่ดำาเนินการให้กับเด็กในระบบการศึกษาแล้วนั้น
ทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอื่น ๆ ขึ้นมาสนับสนุน ที่สนับสนุนเกื้อกูล
การส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ
ความเข้มแข็งในการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย
และผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตยั่งยืน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมขึ้น
เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสูก่ ารประกอบอาชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตร/สร้างแนวคิดใหม่ในการปลูกฝังนักเรียนด้านทัศนคติที่ดีต่ออาชีพอิสระ
2.
เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพให้ครูและนัก
เรียน โดยการปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมควบคู่กัน
3.
พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของครูและนักเรียน โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนใ
นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศชาติ
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนกลุม่ สนใจ ที่ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพ และมีแนวคิดอยากเป็นผู้ประกอบการ
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ สามารถไปประกอบเป็ นอาชีพได้
4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการ /เสนออนุมัติ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3.ประชุมคณะครู
4.ดำาเนินการตามโครงการ
5.นิเทศ กำากับ ติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ต.ค. 63
ต.ค. 63
พ.ย.63
พ.ย.63-ก.ย.64
พ.ย.63-ก.ย.64
ก.ย.64
ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. งบประมาณ
งบประมาณ

-

บาท

7. การติดตามประเมินผล
1. จากแบบสอบถาม
2. จากผลงานนักเรียน
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
มีหลักสูตรที่ครูสามารถนำาไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. นักเรียนรู้จักคิด และ
ได้รับการบ่มเพาะการเป็นนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรมก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของงคมโลกและสามารถสร้ างงา
นได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชาติเพิ่มขึ้น
3. ผลงานด้านอาชีพของนักเรียนมีความหลากหลายและมี การยกระดับคุณภาพ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการโรงเรียนคำาสอนของพ่อ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
คำาพ่อสอน
คือพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย
โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้อง
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เผชิญกับวิกฤติก็ล้วนแต่เป็น “คำาพ่อสอน” ที่ลูกหลานไทย ควรพิจารณาน้อมนำามาปฏิบัติ ให้เป็นเครื่องเตือนใจ
และครองสติ
ให้อยู่ในศีลธรรมดีงาม
ยังเป็นดั่งแสงเทียนส่องนำาทางสู่
ความสว่างไสว
น
าพาชีวิตคนไทยให้สุขอันประเสริฐ ในยามทีอ่ บายมุขเต็มเมือง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เหล้า เบียร์ บุหรี่
เป็นปัญหาที่ส่งกระทบ ต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของชาติเป็นอย่างยิ่ง นับว่าโอกาสของผูใ้ หญ่แล้วที่จะได้
ร่วมแรงร่วมใจ ปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสเติบโตเป็นพลเมือง ดีมีศีลธรรม
โดยน้อมนำาคำาพ่อสอนเป็นแสงเทียนนำาทาง ให้คนไทยได้พบกับความสุข อันประเสริฐตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน
โครงการโรงเรียนคำาพ่อสอน
คือโครงการทีน่ ้อมนำาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มาสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ใน นักเรียน
ผู้ปกครอง
โดยความเห็นชอบและสนั บสนุนของคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน
(สพฐ.)
สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำานักงานกองทุ นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข โดยใช้หลักบูรณาการให้สอดคล้องตามวิถีชีวิตของโรงเรียน โดยน้อมนำาหลัก บวร
ตามหลักการพัฒนาของพระองค์เป็นกรอบในการปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
ซึ่ง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมไทยซึ่งมีมาช้านาน
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาให้เกิดความดีงามทั้งสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการโรงเรียนคำาพ่อสอนขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสเติบโตเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรม

2. วัตถุประสงค์
1. น้อมนำากระแสพระราชดำารัส และพระบรมราโชวาท
“คำาพ่อสอน”สู่ภาคปฏิบัติเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ พัฒนาเยาวชน
และลดอัตราการออกจากการเรียนกลางคัน ด้วยแนวทางบูรณาการ บนพื้นฐานวิถีโรงเรียน
2. เป็นต้นแบบโรงเรียน ที่สามารถมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด
พัฒนาเยาวชนและลดอัตราการออกจากการเรียนกลางคันได้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยคำาพ่อสอน
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมทุกคน
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด
และลดอัตราการออกจากการเรียนกลางคันได้
4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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1. จัดทำาโครงการ /เสนออนุมัติ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3.ประชุมคณะครู
4.ดำาเนินการตามโครงการ
5.นิเทศ กำากับ ติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผล

ต.ค. 63
ต.ค. 63
พ.ย.63
พ.ย.63 -ก.ย.64
พ.ย.63 -ก.ย.64
ก.ย.64
ก.ย.64

นางนิธนันท์ เครือคำา
นางนิธนันท์ เครือคำา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนิธนันท์ เครือคำา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนิธนันท์ เครือคำา

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. งบประมาณ
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-

บาท

7. การติดตามประเมินผล
1. จากแบบสอบถาม
2. จากผลงานนักเรียน
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด
พัฒนาเยาวชนและลดอัตราการออกจากการเรียนกลางคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
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ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการเปิดรั้วโรงเรียน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก นายธนา สำารวมจิตร
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
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ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนในศตวรรษที่
21
นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มีความสามารถในการสือ่ สารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล
การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรูใ้ หม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้
จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนทีต่ ้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ
เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการทีส่ ำาคัญที่สุด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนทีเ่ ข้ารับการศึกษา มีลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ
และมุง่ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ
สามารถหาคำาตอบและหาความรู้ ต่างๆ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
จึงจะทำาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหลักสูตรที่กำาหนดไว้
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธ
ิ ภาพ
โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ
ด้าน
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
ดังนั้น
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาคุ
ณภาพการศึกษาของเยาวชนในความรับผิดชอบ จึงเริ่มดำาเนินโครงการเปิดรั้วโรงเรียน ขึ้นเป็นประจำา ทุกปี
โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงผลงานของครูและนักเรียน การสาธิต การฝึกอาชีพต่าง ๆ ของครูนักเรียน
วิทยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน
ภาคประชาชนและภาครัฐบาลเพื่อพัฒนาและยกระดั บคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
2.
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ฝึกทักษะทางวิชาการ
และอาชีพ
จากประสบการณ์ จริง
3. เพื่อสร้างโอกาสให้สถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน
4. เพื่อประกาศความสำาเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนสูส่ าธารณชน
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
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ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best practice นำาเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน
2. ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ 80
4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าห
มาย
ขั้นวางแผน
- ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูทุกคนและตัวแทนนักเรียนประชุมวางแผนการด ร้อยล
จัดเตรียมผลงาน Best practice
ำ เนินงาน
ะ 100
ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ
ขั้นดำาเนินการ
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ
ครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการต ร้อยล
ามที่ได้รับมอบหมาย
ะ 100
เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมแข่งขันและร
่ วมงานนิทรรศการ
- จัดนิทรรศการ
ขั้นประเมินผล
- จากแบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม
ร้อยล
ะ 30

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 25,000 บาท (งบประมาณจากเงินเรียนฟรี 15 ปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1.
นำาเสนอโครงการ
10,000 15,000 25,000 ครูทุกคน
2. จัดนิทรรศการ
3. สรุป
10,000 15,000 25,000
รวม
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการประเมินผล
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา และ นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพศีลธรรมในกลุ่ มเยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปมากซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและ
การแผ่ขยายของ อารยธรรมตะวันตก ทำาให้เกิดปัญหา สังคม ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหา ยาเสพติด
ปัญหาครอบครัว
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ
อีกมากมาย
การแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ
เหล่านี้ไม่สามารถทำาให้ประสพผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนได้
ถ้าปราศจากการพัฒนาศีลธรรมจรรยาให้แก่เยาวชนทีจ่ ะเติบโต
ไปเป็นคนดีของสังคม
ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือ พัฒนาร่วมกัน
โรงเรียนวิถีพุทธ
เป็นโครงการทีส่ ่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติตนให
้ เป็นพุทธมามกะที่ดี
ทำาให้มีหลักในการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง
ทางโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำาตำาบลโนนเจริญ จึงเห็นควรให้เยาวชนในโรงเรียนและผู้
ปกครองได้เรียนรู้หลักธรรมและนำามาปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
และช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำาหลักไตรสิขามาบูรณาการกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.
เพื่อจัดสภาพทุกด้านของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการตามลักษณะปัญญาวุฒิธรรม 4
ประการ
3. เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักหน้าที่ ความเป็นพลเมืองดี และสนับสนุนให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามศาสนา
4.
เพื่อให้นักเรียนและชุมชนสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) นักเรียนโรงเรียนโนเจริญพิทยาคม จำานวน 612 คน
2) ผู้ปกครองของนั กเรียนในเขตบริการทัง้ 3 ตำาบล
2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้หลักไตรสิกขา
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2) จัดสภาพของ โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการตามลักษณะ
ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ
3) นักเรียนและผู้ปกครองเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี
และสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4) นักเรียนและผู้ปกครองมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์เต็มศักยภาพของบุคคล
5) มีทักษะในการแสวงหาความรู้
4. วิธีดำาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน
วัน เดือน ปี
ผู้รับผิดชอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
พฤศจิกายน 63 ผู้อำานวยการโรงเรียน
2 ประสานงานกับหัวหน้าทุกกลุ่มสาระ
พฤศจิกายน 63 นางนิธนันท์ เครือคำา และ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
3 ดำาเนินกิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ
3.1 ด้านปลูกฝังศรัทธาเสริมสร้างปัญญาในพระพุทธศ
า
าสนา
1) จัดห้องศาสนศึกษาศีลคุณากรให้เป็นศูนย์
บริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ
2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระโดยใช้
หลักไตรสิกขามาบูรณาการจัดการเรียนรู้
3) นักเรียน
ร่วมกิจกรรมในวันสำาคัญทางศาสนาทีว่ ัดในเขตบริการ
3 ตำาบล
4) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสำาคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชน
5)
จัดป้ายนิเทศวันสำาคัญทางศาสนาและประกวดป้ ายนิเ
ทศ
6) เทศนาธรรมที่ห้องจริยธรรม หอประชุมเล็ก
ห้องโสตฯ
7) จัดเสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชนบริการ
8) เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
9) จัดทำา Web Side พุทธศาสนา
10) คลินิกธรรม
- ให้คำาปรึกษา
- สนทนาธรรม
ที่

กิจกรรม / ขั้นตอน

วัน เดือน ปี

ผู้รับผิดชอบ
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11) สวดมนต์ภาวนาหรือทำาสมาธิก่อนเรียน
ตลอดปีการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
12) จัดทำาแผ่นพับพุทธสุภาษิตคำากลอน
13) รณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน
สอบธรรมะก้าวหน้าและแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะ/พูดสุนทรพจน์
14) สวดมนต์สรภัญญะทุกระดับและประกวด
สวดมนต์หมู่
15) เทศนาธรรมหน้าเสาธง
16)
ส่งเสริมและสนับสนุนการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
17) ต้นไม้พุทธภาษิตและพุทธภาษิตคำากลอน
18) ประกวดวาดภาพพุ ทธประวัติ / ชาดก
19) หนึ่งคนหนึ่งสัจจะ
20) ธารน้ำาใจไหลสู่เด็กพิการ
21) กินอยูอ่ ย่างมีสติ
22)โรงเรียนปลอดสารเสพติ ด
23) สำานึกดีชีวีมีสุข
3.2 ร่วมมือกับผู้ปกครอง
วัดและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
1) ร่วมกิจกรรมสำาคัญทางศาสนา
2) ทำาบุญตักบาตรและเลี้ยงพระเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
3) นักเรียนทุกคนร่วมมือกับชุมชน วัด
ของตนเองเพื่อพัฒนา
ตามความเหมาะสม
4) ชุมชนสัมพันธ์
5) สายใยสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
6) ครูพระสอนศีลธรรม
7) จัดทำาป้ายพุทธสุภาษิตเผยแพร่ที่วัดบริการทัง้
3 ตำาบล
8) เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
9) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพุทธมามกะที่ดี
10) ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
11) ปราชญ์ท้องถิ่น
12) เผยแพร่ Web Side พุทธศาสนา
13) ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์
5. งบประมาณ
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จากเงินงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบการดำา เนินงาน
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
4,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
4,000

1,000
5,000

-

1,000
5,000

6. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
1. นักเรียนและผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้หลักไตรสิกขา
2. นักเรียนและผู้ปกครองเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และ
สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. นักเรียนและผู้ปกครองมีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์เต็มศักยภาพของบุคคล

หมายเหตุ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
- สอบถาม
- แบบทดสอบ
- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบรายงานโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ทำาให้นักเรียน เกิดความสนใจใฝ่หาความรูใ้ นพระพุทธศาสนา สามารถนำาหลักธรรม
ของพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการดำาเนินชีวิต ทำาให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น
7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำาหนด
7.3 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดำาเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่

ลงชือ่

(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ
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(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวจจิตร นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งค
รบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรม
วัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน
เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนีข้ ึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบันเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดทำาโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ
ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติร่วมกัน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ
อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1.ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ
ของทางโรงเรียนได้ ได้อย่างทัว่ ถึงและมีความรูส้ ึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
3.2 ด้านคุณภาพ
1.ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ
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ของทางโรงเรียนได้ อย่างทัว่ ถึง
4. วิธีการดำาเนินการ / ปฏิทินการดำาเนินการ
กิจกรรมดำาเนินการ

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เม. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ย.

1.ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- ประชาสัมพันธ์การศึกษา
5. สรุปผล ประเมินผล
รายงานผู้เกี่ยวข้อง
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
1,000
2,000
3,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
1,000
2,000
3,000

หมายเหตุ

6. การวัดผล ประเมินผล
1. สอบถาม
2. สังเกต
3. ประเมินผล
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้รับทราบถึงระเบียบการต่างของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทัง้ ในด้านสังคม
อารมณ์ และจิตใจ มีความรู้ ความคิด รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการ TO BE NUMBER 1 DANCECISE
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวมจิตร,นางสาววรัญญา ปุราสะกัง, นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์, นางสาวอัญชนา เกตพันธ์,
นางสาวปนัดดา ว่องไว, นางสาวบุษบา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตั้งแต่ปี
2542
เป็นต้นมา
สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากทีเ่ ป็นอยูใ่ นอดีตอย่างสิน้ เชิงจากเดิมที่
“เฮโรอีน
”
เป็นปัญหาสำาคัญที่ตำารวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน
ที่กำาลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว
โรงเรียน
ชุมชน
สังคมและประเทศ
จากข้อมูลการสำารวจพบว่ามีเยาวชนจำานวนกว่า
6
แสนคน
หลงเข้าสู่วังวนของ
ยาบ้า
และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำาคุกอยู่ตามทัณฑสถานทัว่ ประเทศ สำารวจ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2543 มีจำานวนรวมทัง้ สิ้น 137,344 คน ในจำานวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ
87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำานวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำานวนมากถึง 27,499
คน
หรือคิดเป็นร้อยละ
31.26
ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็นกลุ่มขนาดใหญ่
เพราะมีจำานวนถึง
21
ล้านคน
และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
นอกจากนีย้ ังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง
เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิง่ ต่างๆ
แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ
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รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณ
รงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER
ONE
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน
กระตุ้นและปลุกจิตสำานึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์
กรหนึ่ง
แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง
ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นก
ารรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ
วัยรุ่นและเยาวชน
โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลั งอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
จัดระบบการบำาบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ
“ใครติดยา
ยกมือขึ้น”
ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำา
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม
TO
BE
NUMBER
ONE
เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต
เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็ นหนึง่ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ดังพระราชดำารัสในวโรกาส
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ณ
ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุ ข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครัง้ ชั่วคราวจากยาเสพติด
อยากให้โครงการนีส้ ำาเร็จด้วยดี
แต่จะทำาคนเดียวไม่ได้
จึงขอความร่วมมือจากทุกคน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้เล็งเห็นความสำาคัญของโครงการจึงได้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นมา และส่งเสริมให้มีกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE DANCECISE
เพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหว และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข อารมณ์ดี
ห่างไกลจากอบายมุขทุกชนิด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสค่ านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุม่ เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุ ณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุน่ ใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้ างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
5. เพื่อเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทัว่ ไป
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจำานวน 612 คน
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2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติ ดทุกชนิด
และมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี

4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นวางแผน
ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดกิจกรรม

ครูที่รับผิดชอบประชุมวางแผนการดำาเนินงาน

ร้อยละ
100

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
100

ขั้นดำาเนินการ
- ประสาน
- จัดกิจกรรมตามที่ ได้รับวางแผน
ขั้นประเมินผล
- จากแบบสอบถาม

ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ 30

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 10,000 บาท
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กิจกรรม

รายละเอียด

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1.
นำาเสนอโครงการ
2. วัสดุอุปกรณ์
3. สรุป
รวม
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้

-

-

รวม

ผู้รับผิดชอบ

10,000 10,000 นายธนา
สำารวมจิตร
10,000 10,000

7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการประเมินผล
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสำารวจ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติ ดทุกชนิด
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งที่เป็นภัย ไม่ว่าจะเป็นสื่อล่อแหลม และอบายมุขต่างๆ
และสามารถดูแลร่างกายของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดีได้

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธีรภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปนัดดา ว่องไว)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่

(นางสาวบุษบา พชรบัณฑิตวงศ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้ศึกษาสำาเร็จ
ซึ่งเป็นจบหลักสูตรช่วงชัน้ และการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความภาคภูมิใจกับนักเรียนทีส่ ำาเร็จการศึกษา
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และจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
6
ประกอบกับการจัดกิจกรรมอำาลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีระหว่างนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้องคณาจารย์ และโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความยิ นดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองและภูมิใจในสถาบัน
3. เพื่อให้นักเรียนมีความผูกพันต่อคณาจารย์ ต่อเพื่อน และนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้อง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและตระหนั กเห็นถึงคุณค่าตนเองและส
ถาบัน
4. วิธีการดำาเนินงาน
ลำาดับ
กิจกรรมที่จัด
1
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2

ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

3
4
5

แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประเมินผลสรุปโครงการ

5. ขั้นตอนและแผนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ตุลาคม 63

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาววรัญญา ปุราสะกังและครู
พฤศจิกายน 63
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
พฤศจิกายน 63 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
มีนาคม 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
มีนาคม 64 นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ประชุมคณะทำางาน
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ดำาเนินการตามแผน

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. สรุปผลและจัดทำารายงาน
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)
1. ประชุมสรุปโครงการ
6. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 8,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

7. ตัวชี้วัดความสำาเร็จโครงการ
ปริมาณ
คุณภาพ
บมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนทีส่ ำาเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจ
วมโครงการร้อยละ 100 และรักในสถาบันการศึกษาของตน
เรียน
ข้าร่วมโครงการร้อยละ

เงินอุดหนุน
4,000
4,000
8,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
4,000
4,000
8,000

หมายเหตุ

เวลา
จัดโครงการได้ตามระยะเวลาที่ กำาหนดไว้ในแผนฯ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบั น
2. นักเรียนมีการเตรียมตัวสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอำาลา
ทำาให้เกิดความผูกพันกับโรงเรียนต่อไปหลังสำาเร็จการศึกษา

ต้น
ใช้ภายในงบประมาณ

และแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวมจิตร นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมต่าง
ๆ
ที่จัดขึ้นตามความถนัดและความประสงค์ของผู้เรียนภายใต้ความเห็นชอบและสนั บสนุนจากคณะครู
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และผู้บริหารของโรงเรียน
โดยไม่ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนอกจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สร้าง และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่ างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เพื่อการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อส่งเสริมสังคมประชาธิ ปไตยเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยเรียนรู้อยู่ร่วมกันและการทำางานเป็นทีม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทำางาน ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อื่นและดำาเนินการจนสำาเร็จได้
4. เพื่อให้นักเรียนทำางานตามศักยภาพของตนเองอย่ างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูห้ ลากหลายพัฒนาตนเองได้จนสามารถนำามาปรั
บใช้กับการเรียน การดำาเนินชีวิตประจำาวันที่เป็นรูปธรรม และผ่านการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ
100
4. ขั้นตอนการดำาเนินการ
กิจกรรม / ขั้นตอน
1. จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหารโรงเรียน
2.
จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงานตามโครงก
าร
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำาเนินงาน
4. ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค. 63
ต.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
นายธนา สำารวมจิตร
นายธนา สำารวมจิตร

28 ต.ค.63
มิ.ย. 63 - มี.ค. 64

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ครูผู้สอน/
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

มี.ค. 64

ครูผู้สอน/
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
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6. รายงานผลและสรุปผลการดำาเนินงาน

มี.ค. 64

นายธนา สำารวมจิตร/
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

5. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 51,670 บาท
(จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม
หมายเหตุ
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
รวม
1. ค่าสื่อ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบการดำา เนินงาน
51,670
51,670
2. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
51,670
51,670
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ

วิธีการประเม
ิ น

1.
ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินม การตรวจสมุดคู่มือกิ
ี คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จกรรมชุมนุม
2.
สังเกตการเข้าร่วมกิ
จกรรม
3. การสอบถาม
4.
การปฏิบัติกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. สมุดชุมนุม
2.เกณฑ์การประเมินผล
3.เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เร
ี ยนตามมาตรฐาน
4.
แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตย มีวินัย เคารพข้อบังคับของสังคมและการทำา งานเป็นทีม
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. นักเรียนรู้จักวางแผนการทำางาน ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อื่นและดำาเนินการจนสำาเร็จ
4. นักเรียนทำางานตามศักยภาพของตนเองอย่ างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการแนะแนวในสถานศึกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวจจิตร นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่
2)
พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545
นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
เขต
1
จึงให้มีกิจกรรมแนะแนวขึน้
เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญและจำาเป็น ที่จะต้องทำาควบคู่ไปการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
และยังไม่เห็นความสำาคัญของการศึกษาต่อ ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยากประกอบอาชี พใด
ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ
เช่น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครั วขาดแคลนทุนทรัพย์
ความสนใจใฝ่ใจในด้านการเรียนของนักเรียนเอง และความไม่รู้ว่าตนเองชอบด้านใดหรือมีความถนัดด้านใด
ซึ่งถ้าไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วอาจทำาให้นักเรียนมีระดับการศึกษาต่ำา
ไม่สามารถออกไปแข่งขันในสังคม
หรือประกอบอาชี พที่ดี และเป็นปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับประเทศได้
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จึงต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
และเห็นความสำาคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถมองเห็ นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง
รู้จักความชอบและความถนั ดของตนเอง
เพื่อช่วยส่งเสริม
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความสุข
รู้จักการพึ่งตนเอง การแก้ไขปัญหา การพัฒนาตนโดยใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดความสำาเร็จตามศักยภาพของตนเอง
และนำาพาตนเองไปสู่เส้นทางชีวิตที่เหมาะสม
ดำารงตนอย่างมีคุณค่า
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงทั้ง
เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ
2. เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้ านการแนะแนว เช่น การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
แก้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทัง้ ในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความคิด
รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
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1. นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ ร้อยละ 80
2. นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้ านการแนะแนวทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแก่นักเรียน
4. วิธีการดำาเนินการ / ปฏิทินการดำาเนินการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรมดำาเนินการ
เม. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ย.
1.ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
- แนะแนวสัญจร
- ทัศนศึกษา ดูงาน
- ประชาสัมพันธ์การศึกษา
5. สรุปผล ประเมินผล
รายงานผู้เกี่ยวข้อง
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 7,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
4,000
3,000
7,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
4,000
3,000
7,000

6. การวัดผล ประเมินผล
1. สอบถาม
2. สังเกต
3. ประเมินผล
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมในงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนทัง้ ในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ มีความรู้ ความคิด

หมายเหตุ
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รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนา สำารวมจิตร)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการวันสุนทรภูแ่ ละวันภาษาไทยแห่งชาติ
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
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ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป
็ นไทย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พด
ำ รงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง นายกรีฑาพล แสนคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ และ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนแต่เพียงภายในห้องเรียนมักมีข้อจำากัดเรื่องและทรัพยากร
และสถานที่ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จึงตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทีห่ ลากหลาย
มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ค้นคว้าหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและรู้ รักษ์ภาษาไทย
ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ”
เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและผลงานของสุ นทรภูก่ วีเอกของโลก
และให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนตระหนักในคุณค่าเห็นความสำาคัญ และได้ความรูใ้ นด้านภาษาไทย
4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และความสามารถการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
5. เพื่อให้นักเรียนร่วมมือกันทะนุบำารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นักเรียนเรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวี เอกสุนทรภู่
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

พฤษภาคม 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
กรกฎาคม 64
กรกฎาคม 64
กรกฎาคม 64
สิงหาคม 64

นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นายกรีฑาพล แสนคำา

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
3,500
6,500
10,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
3,500
6,500
10,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรม
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. แบบบันทึกกิจกรรม
2.
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.2
นักเรียนเรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวี เอกสุนทรภู่
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกรีฑาพล แสนคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

เงื่อนไ
1 นักเรียนร้อยละ80 เข้าร่ว

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเน
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ โครงการวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
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สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์ นางลำาจวน สีพะรัง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวั นสำาคัญ เป็นกิจกรรมทั้ งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ที่สำาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย
สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น
และเป็นการพั ฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
ซึ่งกิจกรรมวั นสำาคัญเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำาคัญของวันสำาคัญเพือ่ ให้นักเร
ี ยนทุกคนมีส่วนร่วมในการจั ดกิจกรรม
สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์
กล้าแสดงออก
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนั กเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน
เป็นแบบอย่ างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรี ยนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ วยกัน
โรงเรียนจึงได้จัดทำาโครงการนี้ขึ้น
2. ความหมายและขอบข่ าย
วันสำาคัญคือวันที่มีความสำาคัญของประชาชนชาวไทยทัง้ ในทางพระพุทธศาสนาและทางจิตใจ
และเป็นวันสำาคัญที่ยึดถือวันมาเป็นประจำาทุกปี ประกอบด้วยวันสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. วันมาฆบูชา
2. วันวิสาขบูชา
3. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำาคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวั นสำาคัญต่างๆ
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
3.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำาคัญของท้องถิ่น
3.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ
4. เป้าหมาย
4.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม
4.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำาคัญต่างๆ
4.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
4.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์
วันศุกร์และรับการอบรมการพั ฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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5.
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
4.1 วันมาฆบูชา
4.2 วันวิสาขบูชา
4.3 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
พ.ย. 63
พ.ค. 64
พ.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ก.พ. 64
พ.ค. 64
ก.ค.64
ก.พ. 64
มี.ค.64

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏ
ิ บัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม เงินนอกงบประมา
ณ
รวม
-

-

-

-

500
500
4,000
-

ดังนี้

4.1 วันมาฆบูชา
4.2 วันวิสาขบูชา
4.3 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดสภาพความสำาเร็จ
7.1 นักเรียนเห็นความสำาคัญ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวั นสำาคัญต่างๆ
7.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
7.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด
มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำาคั
ญของท้องถิ่น
7.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ

500 500
500 500
4,000 4,000
-

วิธีการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
2. สังเกต
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม
8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำาคัญต่างๆ
8.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
8.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับ
การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำาจวน สีพะรัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ โครงการมารยาทไทยในโรงเรียน
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์ นางสาวรติยา บุญราช
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ชาติไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ทั้งทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
ในฐานะทีโ่ รงเรียนเป็นสถานศึกษา
จึงควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชาต
ิ ต่อไป
มารยาทไทย
เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติ ปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณากำาหนดขึ้นและดัดแปลงแก
้ ไขสืบทอดกันมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เล็งเห็นความสำาคัญของมารยาทไทยจึงได้จัดทำาโครงการประกวดมารยาทไทย
มารยาทงาม
โดยมีการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขึ้นมาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “มารยาทนัน้ สำาคัญไฉน”
และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
มารยาทงาม
เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยทีถ่ ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไ
ทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติและนักเรียนสามารถนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้อย่างงดงาม
ถูกต้อง
และเหมาะสมกับความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป
2. วัตถุประสงค์
1. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาททีด่ ี สุภาพ เรียบร้อย
2. นักเรียนทุกคนมีจิตสำานึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
3. นักเรียนอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
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4. นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนทีถู่ กต้อง สวยงาม เป็นการรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ที่ดีของชาติและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้
ขึ้นมาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “มารยาทนัน้ สำาคัญไฉน”
2) นักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 90 ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้
ขึ้นมาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “มารยาทนัน้ สำาคัญไฉน”
2) นักเรียนร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้องและงดงาม
4. ขั้นตอนและกระบวนการดำาเนินงาน
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ ระดมความคิด ปรึกษาและวางแผนการดำาเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมเพือ่ ขับเคลื่อนกิจกรรม
3. กำาหนดแผน/แนวทางการดำาเนินกิจกรรม สู่การปฏิบัติ
4. ดำาเนินการตามแผน/กิจกรรม
5. จัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมท่าที่ใช้ในการประกวดมารยาท
6. ประชาสัมพันธ์การดำาเนินกิจกรรมต่างๆทางเว็ปไซด์โรงเรียนและสื่อต่าง ๆ
7. สรุปและประเมินผลการดำาเนินงาน
8. รายงานผลการดำาเนินงาน
9. ปรับ ประยุกต์ เพื่อการพัฒนากิจกรรมและพัฒนาพฤติกรรมของนั กเรียนให้ดียิ่งขึ้น
5. การดำาเนินกิจกรรม
กิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ “มารยาทนัน้ สำาคัญไฉน”
ขั้นตอนและการดำาเนินงาน
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “มารยาทนัน้ สำาคัญไฉน” เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาททีด่ ีในการแสดงความเคารพ การสนทนาและการแต่งกาย
2. นักเรียนดูตัวอย่างจากรูปภาพ วีดีทัศน์ และการสาธิตจากครูและตัวแทนนักเรียน ในเรือ่ ง
มารยาทต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติ
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำาการฝึกปฏิบัติ
4. นักเรียนนำาเสนอโดยการสาธิตทีละกลุม่ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาททีด่ ี
5. นักเรียนช่วยกันประเมินผลพร้อมกับเลือกกลุ่มที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง สวยงาม
6. ครูมอบรางวัลให้นักเรียนเพื่อเสริมกำาลังใจในการตัง้ ใจฝึกปฏิบัติกิจกรรม
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏ
ิ บัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมรู้
“มารยาทนัน้ สำาคัญไฉน”
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

-

-

-

-

-

-

-

รวม เงินนอกงบประมา
ณ
รวม
-

2,000 2,000
-

-

-

2,000

-

-

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.
นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด/แข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนอกเขตขึ้ นไป
3. นักเรียนมีความรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมความเป็ นไทย
4. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษั ตริย์
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรติยา บุญราช)
ตำารารัมย์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

(นางสาวเขมสิตา
ครู

ลงชือ่
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนพรัตน์ จรูญประโคน และ นายมิตรชัย สิงห์วงศ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. ที่มา ความสำาคัญ หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นโครงการสืบพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9
ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
10
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
โดยร่วมกับคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื้นฐานในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำาหรับเยาวชนเพือ่ ให้เย
าวชนทุกคนมีความรูค้ วามสามารถ
เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุข
เกี่ยวเนือ่ งกับศาสตร์พระราชาซึง่ ครอบคลุมเอกลักษณ์ของชาติ เช่น อ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน
ขยันหมั่นเพียร
ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติ ปฏิบัติตนไว้ว่า
อย่าคบคนด้วยฐานะ
คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพมีความรักความผูกพันและให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาผูม้ ีพระคุณ ประเทศชาติ
และพระมหากษัตริย์
ถ้าทุกคนปฏิบัติตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ประเทศก็จะมีแต่คนดี
ทำาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
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รวมทั้งน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน
ในการพัฒนาตนองและครอบครั วเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นคนดี
คิดดี พูดดี ทำาดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัยและมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป
เป็นไปตามกระแสพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที9่
ที่ว่า“ให้ครูรักเด็ก
เด็กรักครู””สอนให้เด็กมีน้ำาใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน
แต่ให้แข่งกับตัวเอง
และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำาร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
10
จึงมีพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานที่เป็นพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว
ว่า
การศึกษาต้องมุง่ สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม, มีงานทำา-มีอาชีพ, เป็นพลเมืองดี
เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
และอุดมการณ์คุณธรรมให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดำาเนินชีวิตและประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกห้อง อย่างน้อยห้องละ 3 คน เข้าร่วมเป็นนักเรียนแกนนำา
2) มีการขยายผลสูน่ ักเรียนทุกคน (ครบ 100 %)
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงศาสตร์พระราชาและความเป็ นมาของโครงการ
2) ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนทุกคน มีคุณธรรมความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม มีความพึงพอใจในการทำาความดีและและสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมได้
4. ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดทำาโครงการ
25 พ.ค. 2564 นางลำายง เครือคำา
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
28 พ.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ประชุมบุคลากรฯ
1-5
ครูและบุคลากรฯ
และคัดเลือกนักเรียนครูแกนนำาโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
มิ.ย. 2564 ทุกคน
4. แต่งตั้งคณะทำางานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม
15 มิ.ย. 2564 ผู้อำานวยการโรงเรียน
5. ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
16 มิ.ย. 2564 นางลำายง เครือคำา
อบรมนักเรียนแกนนำา
และคณะ
6. ทำากิจกรรมนำาเสนอโครงงานคุณธรรม
27-29
ครูแกนนำา/นักเรียน
ส.ค.2564
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7. ประเมินผลโครงการและรายงาน

10 ก.ย.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล

5. งบประมาณ
ใช้งบอุดหนุนวิชาการ 3,000 บาท จำาแนกรายการดังนี้
1. ค่าป้ายโครงการ
500
บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,500 บาท
- โฟมกาว 2 หน้า ม้วนใหญ่
2 ม้วน
- กระดาษกาวสองหน้ าบาง ขนาดกว้าง 1.5 ซม.
3 ม้วน
- กระดาษดับเบิ้ล A ชนิด 100 แกรม จำานวน
1 รีม
- กระดาษขาว 120 แกรม ปริ้นรูป จำานวน
1 รีม
- กระดาษสีเหลืองครีม (สีด้าน ไม่มัน ใช้ทำาปก) 150 แกรม จำานวน 1 รีม
- แผ่นลูกฟูกแผ่นใหญ่ทำาป้ายโครงงาน แผ่นละ 60 บาท จำานวน
18 แผ่น
รวม
3,000 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การประเมินผล/เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
-นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ฯ
บุคลากรและนักเรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนางาน
- รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
- ทดสอบ
- แบบทดสอบ
- เครื่องมือประเมินจากต้นสังก
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
- สอบถาม

- แบบรายงานโครงการ

7. ระยะเวลา
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564
8. สถานที่ดำาเนินงาน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
9. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
2. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรมความพอเพียง
กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม
มีความพึงพอใจในการทำาความดีและและสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม
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ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายนพรัตน์ จรูญประโคน)
สิงห์วงศ์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่

ลงชือ่

(นายมิตรชัย
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” (กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน)
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.นายนพรัตน์ จรูญประโคน 2. นายนราวิชญ์ สีสุราช
3. นางลำายง เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากการทีโ่ รงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนดีประจำาตำาบลและได้ดำาเนินการส่
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งเสริมการสร้างงานอาชีพในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังทักษะชีวิต
ให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเวลา
พัฒนางานอาชีพตามความสนใจให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ
นับเป็นการส่งเสริมทักษะพื้นฐานให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ ปใช้สร้างอาชีพของตนเองในอนาคตได้
ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้นักเรียนโดยการส่งเสริมการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในกระบวน
การทำางานอาชีพที่หลากหลาย
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำางานอาชีพอย่างสร้างสรรค์มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เกิดความสามั คคีในหมู่คณะ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดงานอาชีพ
การดำาเนินการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
และเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำางานตามขีดความสามารถของนักเรียนในกลุม่ ที่ทำางานอาชีพต่าง
ๆให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จ
อันจะเป็นการสร้างทักษะความเข้มแข็งให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาค
ต

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ และมีทักษะด้านอาชีพในการสร้างงาน
สร้างรายได้เสริมช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
2.2 เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการสร้างงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ ปปรับใช้ในการดำารงชีวิต
รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จและสังคม รู้จักแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนแต่ละห้อง มีงานอาชีพอย่างน้อยห้องละ 1 อาชีพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปที่เข้าร่วมโครงการมี ความรูเ้ รื่องงานอาชีพ และมีผลงานที่เกิดจาก
การทำางานอาชีพที่เลือกทำากิจกรรม
4. สถานที่ดำาเนินการ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
5. วิธีการ/ขั้นตอนดำาเนินการ
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดทำาโครงการ

ระยะเวลา
5 ก.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางลำายง เครือคำา
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2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมบุคลากรฯ และคัดเลือกนักเรียนครูแกนนำา
ด้านทักษะอาชีพ
4. แต่งตั้งคณะทำางานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม
5. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมนั กเรียนแกนนำา
6. ฝึกปฏิบัติทำางานอาชีพเป็นกลุ่ม
7. ประเมินผลโครงการและรายงาน

13 ส.ค. 2564
15-16
ส.ค. 2564
16 ส.ค. 2564
26 ส.ค. 2564
26-29 ส.ค.2564
10 ก.ย.2564

นางลำายง เครือคำา
ครูและบุคลากรฯ
ทุกคน
ผู้อำานวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูแกนนำา/วิทยากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ. 2564
7. งบประมาณ
ใช้งบอุดหนุนวิชาการ 3,000 บาท จำาแนกรายการดังนี้
1. ค่าวิทยากรท้องถิ่น
2. ค่าอุปกรณ์ วัสดุฝึกงานอาชีพ

600 บาท
2,400 บาท
3,000 บาท

รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
8. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
2. วิทยากรท้องถิ่น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีงานอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อย 5 อาชีพ
2. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีแนวทางในการทำาอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน
3.
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีชิ้นงานทีเ่ กิดจากการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียนไว้จำาหน่ายและเผยแพร่ แก่ผู้ที่สน
ใจ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายนพรัตน์ จรูญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายนราวิชญ์ สีสุราช)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอ/เห็นชอบโครงการ
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(นางลำายง เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและงานอาชีพโรงเรียนดีประจำาตำาบล
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลำายง เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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1. หลักการและเหตุผล
จากการทีโ่ รงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนดีประจำาตำาบลและได้ดำาเนินการส่
งเสริมการสร้างงานอาชีพในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังทักษะชีวิต
ให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเวลา
พัฒนางานอาชีพตามความสนใจให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ
นับเป็นการส่งเสริมทักษะพื้นฐานให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ ปใช้สร้างอาชีพของตนเองในอนาคตได้
ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้นักเรียนโดยการส่งเสริมการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในกระบวน
การทำางานอาชีพที่หลากหลาย
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำางานอาชีพอย่างสร้างสรรค์มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เกิดความสามั คคีในหมู่คณะ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดงานอาชีพ
การดำาเนินการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
และเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำางานตามขีดความสามารถของนักเรียนในกลุม่ ที่ทำางานอาชีพต่าง
ๆให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จ
อันจะเป็นการสร้างทักษะความเข้มแข็งให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาค
ต
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ และมีทักษะด้านอาชีพในการสร้างงาน
สร้างรายได้เสริมช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
2.2 เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการสร้างงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ ปปรับใช้ในการดำารงชีวิต
รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จและสังคม รู้จักแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนแต่ละห้อง มีงานอาชีพอย่างน้อยห้องละ 1 อาชีพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปที่เข้าร่วมโครงการมี ความรูเ้ รื่องงานอาชีพ และมีผลงานที่เกิดจาก
การทำางานอาชีพที่เลือกทำากิจกรรม
4. สถานที่ดำาเนินการ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
5. วิธีการ/ขั้นตอนดำาเนินการ
การดำาเนินงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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1. ประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมบุคลากรฯ และคัดเลือกนักเรียนครูแกนนำา
ด้านทักษะอาชีพ
4. แต่งตั้งคณะทำางานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม
5. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมนั กเรียนแกนนำา
6. ฝึกปฏิบัติทำางานอาชีพเป็นกลุ่ม
7. ประเมินผลโครงการและรายงาน

5 ก.ค. 2564
13 ส.ค. 2564
15-16
ส.ค. 2564
16 ส.ค. 2564
26 ส.ค. 2564
26-29 ส.ค.2564
10 ก.ย.2564

นางลำายง เครือคำา
นางลำายง เครือคำา
ครูและบุคลากรฯ
ทุกคน
ผู้อำานวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูแกนนำา/วิทยากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ. 2564
7. งบประมาณ
ใช้งบอุดหนุนวิชาการ 3,000 บาท จำาแนกรายการดังนี้
1. ค่าวิทยากรท้องถิ่น
2. ค่าอุปกรณ์ วัสดุฝึกงานอาชีพ

600 บาท
2,400 บาท
3,000 บาท

รวม
8. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
2. วิทยากรท้องถิ่น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีงานอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อย 5 อาชีพ
2. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีแนวทางในการทำาอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน
3.
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีชิ้นงานทีเ่ กิดจากการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียนไว้จำาหน่ายและเผยแพร่ แก่ผู้ที่สน
ใจ
ลงชื่อ

ผู้เสนอ/เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
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โครงการที่ 3/64
โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหาร
และการจัดการ

ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สนองเป้าหมายของ สพม.32

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นางสาวปนัดดา ว่องไว
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการดำาเนินงานเกีย่ วกับการส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การดำาเนินงานในสำานักงานวิชาการมีความจำาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และมีการซ่อมบำารุงอุปกรณ์สำานักงานหลา
ยประการและต้ องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำานักงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำาเนินงานดังกล่าว
เพิ่มประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพสำานักงานวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำาเนินงานในกลุม่ งานบริหารวิชาการ
3. เพื่อซ่อมบำารุง วัสดุอุปกรณ์ ในสำานักงานวิชาการ
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
กลุ่มบริหารงานดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
2. สำานักงานวิชาการมีความพร้อมในการทำางานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

พฤษภาคม 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64
มิถุนายน 64

นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
นางสาวปนัดดา ว่องไว
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางสาววรัญญา ปุราสะกัง

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

รวม
เงินเรียนฟรี
-

เงินอุดหนุน
5,000
5,000
10,000

รวม
5,000
5,000
10,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ
1 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการ

1
1.
การดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบบประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1
สำานักงานวิชาการมีการพัฒนาและมีความพร้อมสามารถให้บริการแก่ผู้เรียน
7.2
สักนักงานวิชาการมีคุณภาพและภูมิทัศน์ที่ดี

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ปุราสะกัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปนัดดา ว่องไว)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32

โครงการจัดซื้อและซ่อมบำารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคลื่อนไหว
ซึ่งเราเรียกในทางสือ่ ว่า
“สื่อผสม
(Multimedia)”
ดังนั้นจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนอย่างแพร่หลาย
แต่จะมีจำานวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถของโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะจัดหา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์คือการชำารุด
ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แตกต่างและนอกเหนื อจากอุปกรณ์อื่นๆ
มีหลายสาเหตุที่ทำาให้คอมพิวเตอร์ชำารุด เช่น ชำารุดจากการใช้งาน ชำารุดจากการขาดการดูแล รักษา
หรือชำารุดจากการเสือ่ มสภาพ
แต่ไม่ว่าจะชำารุดจากกรณีใดก็ตาม
สิ่งที่จะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงซึ่งค่อนข้างสูง
เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความพึงพอใจของทุกฝ่า
ยจึงจำาเป็นต้องมีการจัด ซื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ และซ่อมบำารุงเพิ่มเติม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่ใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ
ตอบแท ใช้สอ วัสดุ
น
ย

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน - บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม
รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรี
ยนรู้ ดังนั้น
เพื่อให้การดำาเนินงานในภารกิจดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบนโยบายของโรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม
สำาหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเร
ี ยนรู้ได้ตามศักยภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรูแ้ ก่ครู
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
2.4 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีระบบเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการสือ่ สารทีส่ ามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ
ตอบแ ใช้สอ วัสดุ
ทน
ย

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
ขั้นเตรียมการ
1) จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศด้ าน
ICT
2) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้าน
การพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64

งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ

สิงหาคม 64 คณะทำางาน
สิงหาคม 64 คณะทำางาน
กันยายน 64 นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 50,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม
หมายเหตุ
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
รวม
1. คอมพิวเตอร์
30,000
30,000
2. ระบบเทคโนโลยี
15,000
15,000
3. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5,000
5,000
รวม
50,000
50,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดี

ร้อยละ 85

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แบบสอบถามความพึ งพอใจ

2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
7.2 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับการนิเทศตามสภาพปัญหาและความต้ องการ
7.3
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ICT
เพื่อการบริหารและการเรียนรู้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

สนองเป้าหมายของ สพม.32

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช
2542
มาตรา 47
กำาหนดให้มีระบบการประกั นคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบ
บประกันคุณภาพภายนอก
และมาตรา
48
กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการป
ระกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท
ำ รายงานประจำาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกั นคุณภาพภายนอก
ดังนั้นโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้จัดโครงการนีข้ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพและผลการปฏิ บัติงานของโรงเรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อนำาผลการประเมินมาจัดทำาข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และนำามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.3 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และสาธารณชน
2.4
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
เพื่อนำาไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำาหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2) จัดทำารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างน้อย 10 เล่ม
3)
บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ
85

ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำาหนด
4. ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมฝ่ายวิชาการเพือ่ ปรึกษาหารือการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมบุคลากรและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปผลการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพภายใน
4. แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปีการศึกษา 2563
5. จัดทำารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำาปี (SAR)
6. ประชุมคณะกรรมการการประกั นคุณภาพภายในเพื่อ
- รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2563
- วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและแนวทางแก้ไข
- ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2563
- กำาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2563
7. รับการประเมินรอบที่ 4
8. ปฏิบัติงานตามปฏิทินประกันคุณภาพภายใน
9. ประเมินผลโครงการและรายงาน

ระยะเวลา
ส.ค. 2563
ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
ผู้อำานวยการฯ

ม.ค. 2564
มี.ค. 2564
มี.ค. 2564

ผู้อำานวยการฯ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

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

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน

เงินอุดหนุน
5,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
5,000

หมายเหตุ

2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

5,000

-

5,000

6. การประเมินผล/เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
1. บุคลากรได้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนางาน
2. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
- สอบถาม
- สอบถาม

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน (SAR)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด
7.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรูแ้ ละมีทักษะกระบวนการประกั นคุณภาพการศึกษา
7.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
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ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โครงการนิเทศภายใน และนิเทศข้ามกลุ่มสาระฯ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
...........................................................................................................................................................................
...
1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2553
มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา
23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ภารกิจหลักของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
คือ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้ องการ
ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่
ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะสำาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้นั้น
โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
สามารถให้คำาแนะนำา
คำาปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเก
ิ ดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรูแ้ ละเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามทีก่ ำาหนด
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จำานวน 33 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอน 33 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำาเนินการ
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
4. กิจกรรมการนิเทศ
- นิเทศข้ามกลุ่มสาระ
- นิเทศจากผู้บริหาร
5. สรุปประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค.2563
ต.ค.2563
พ.ย.2563

ผู้รับผิดชอบ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ฝ่ายบริหาร

ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ต.ค.2563 – ก.ย.2564
ก.ย.2564

คณะครูนิเทศข้ามกลุ่มสาระแบบจั บคู่
ฝ่ายบริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก

5. งบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้องการ
- ใช้สื่อ วัสดุการศึกษา
- บุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
- แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน
- แบบประเมินผลกิจกรรม “ห้องเรียนคุณภาพ”
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาในด้านต่างๆ และสามารถนำาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นางวนัสนันท์ สอนสนึก )
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์ )
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ )
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก และนายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.
2542
ได้นั้น
แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญดังในมาตรา
25
กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ ศูนย์กีฬา
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์อินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ศูนย์สาธิตการเกษตร
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะพัฒนาสถานทีใ่ ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียน
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง
ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำากิจกรรมเพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีสิ่งอำานวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้รับวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
การเตรียม/วางแผน
- ศึกษาผลการดำาเนินกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมา
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
การดำาเนินงานตามแผน
- ดำาเนินงาน ดังนี้

ระยะเวลาดำาเนินงาน

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ตุลาคม 2563

วิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ 2564

วิทยาศาสตร์

ครูสุรศักดิ์

วิทยาศาสตร์

ครูสุรศักดิ์

วิทยาศาสตร์

ครูสุรศักดิ์

1.
จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้ งาน

การติดตาม/ตรวจสอบ
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ดูแลติดตามการจัดกิจกรรมให้สะดวก
เรียบร้อย
การประเมิน/รายงานผล
- จัดทำารายการสรุปกิจกรรมส่งฝ่ายบริหาร
กันยายน 2564

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้
งบประมาณ
ที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย จำานวนหน่วย เป็นเงิน
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับจัดกิจกรรมการเรี
25,000
2 ชุด
50,000
ยนรู้

รวมทัง้ หมด
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
- นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีอุปกรณ์เพียงพอสำาหรับการเรียน

50,000
เครื่องมือที่ใช้
ภาพถ่าย
แบบสำารวจความคิดเห็น

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและ นักเรียน ได้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสารคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีอย่างพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสนใจ เห็นความสำาคัญ และตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้ น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำาห้องเรียนคุณภาพ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์ นางอรทัย หงษ์สอ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ด้านการจัดการเรียนรู้
ได้กำาหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนั ดของผู้เรียนและให้มีการดำาเน
ิ นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุ กต์ความรูม้ าใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
วิชา
สังคมศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตในสังคม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการเสริมสร้าง
พัฒนา
หล่อหลอม
ปลูกฝังให้เยาวชนทีเ่ ข้ารับการศึกษา
มีลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยูใ่ นสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข
การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีย่ ึดนักเร
ี ยนเป็นศูนย์กลาง
มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรูต่้ าง
ๆ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.
2542
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่
2)
พ.ศ.
2545
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลั
กสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น
จึงเห็นความสำาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด
โดยดำาเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดซื้อ

/
จัดหา
สื่อ
เทคโนโลยี
และปรับปรุงห้องเรียนทีม่ ีความเหมาะสมนำามาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลั กสูตรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น
2.2
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ
2.3
เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
มีสื่อ
นวัตกรรมที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น
2) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
3) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร้อยละ 80
2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 90
4. ขั้นตอนและวิธีการการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
4. สำารวจความต้องการ การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์
5. จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์
6. ประเมินผลโครงการ/รายงาน

ระยะเวลา
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเขมสิตา
ตำารารัมย์/นางอรทัย หงส์สอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 50,000 บาท
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

- ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา - ทดสอบ
- แบบทดสอบวัดผลประเมินผลข
ศาสนา และวัฒนธรรมที่สูงขึ้น
- ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สูงขึ้น
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองจากสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ
3) เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางอรทัย หงษ์สอ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมบำารุงเครื่องดนตรีและจัดซื้อชุดนาฏศิลป์
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฏศิลป์
ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางจิ นตนาการ มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ การฝึกทักษะทางศิลปะ
ดนตรี
นาฏศิลป์
นอกจากผูเ้ รียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสมาธิแล้วยังสามารถนำาความรูไ้ ปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือนำาความรูไ้ ปประกอบอาชี พได้ อีกทั้งการศึกษา
ในวิชาศิลปะยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติไทยให้มีความยัง่ ยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการรูเ้ กี่ยวกับดนตรี-นาฏศิลป์
2. จัดทำาและจัดซื้อสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
3. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการเรียนดนตรี - ศิลปะอย่างน้อยคนละ 6 ชิ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีผลงานจากการแสดงออกหรือแข่งขันที่แสดงออกถึงการมีสุนทรียภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน
กิจกรรมและขั้ นตอน
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ขั้นเตรียมการ
นายเทอดศักดิ์
- วางแผน/สำารวจความต้องการ
ต.ค. 63
ชาญประโคน
ใช้สื่อเพื่อสร้างหรือซื้อสื่อการเรียนการสอน
2. ขั้นดำาเนินการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สำารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์
พ.ย. 63และดำาเนินการจัดซื้อ
ก.ย. 64
นายเทอดศักดิ์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ชาญประโคน

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 20,000 บาท จำาแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

กิจกรรม
1. เอกสารประกอบดำา เนินการ
2. อุปกรณ์ดนตรี ,ชุดนาฏศิลป์
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
2,000
16,500
1,500
20,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
2,000
16,500
1,500
20,000

6. การติดตามประเมินผล
1) มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนสนใจเรียนมายิง่ ขึ้น
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) นักเรียนสามารถแสดงผลงานต่อหน้าสาธารณชนได้
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสอนทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2) นักเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
3) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย

หมายเหตุ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมบำารุงห้องเรียนดนตรี
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นเด็กที่ต้องเตรียมความพร้อมทีจ่ ะต้องศึกษาใ
นระดับที่สูงขึ้นต่อไป โรงเรียนและครูจึงจำาเป็นต้องสร้างองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆบริ เวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึง่ ที่ทำาให้
การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโย
ชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้ อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย กลุ่มสาระฯคณิตศ
าสตร์จึงได้ทำาโครงการซ่อมบำารุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้น่าอยู่และมีความปลอดภั ยขึ้น
ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การใช้ห้องต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน

2.2 เพื่อจัดห้องและสถานที่ สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน
2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภั ยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำาหรับนักเรียน
2.4 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
3.1.1 ห้องเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และถูกสุขลักษณะ
90 %
3.1.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 90 %
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภั ยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ
3.2 ด้านคุณภาพ
ห้องเรียนมีความสวยงาม
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อต่อการเรียนการสอนและความปลอดภั ยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
4. กิจกรรม
กิจกรรม

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563

คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม
ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นประเมินผล
6. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 30,000 บาท
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน
7.2
ห้องเรียนอนุบาลทั้งภายในและภายนอกทีม่ ีความสวยงาม
เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ร่มรื่น

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึง่ ของ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ
และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจำาเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอสำาหรับการฝึกฝนในแต่ละกิจกรรม
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายทีว่ างไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลานามัยแต่ละรายวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่และขยายความสนใจในแขนงวิชาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านคุณภาพ
มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำาหรับใช้ในการเรียนการสอน ทั้งสองภาคเรียนปีงบประมาณ 2564
3.2 ด้านปริมาณ
ทำาให้การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
4. วิธีดำาเนินการ
ที่ การดำาเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณระบุประเภทข ผู้รับผิดชอบ
องเงิน

1 ขั้นเตรียมการ
สำารวจข้อมูล

ตุลาคม
63
เขียนโครงการและเสนอโค ตุลาคม
รงการ
63
2 ขั้นดำาเนินการ
จัดซื้อตามโครงการ
พฤศจิกา เงินอุดหนุน
ยน 63
3 ขั้นติดตามประเมินผล
กุมภาพันธ ติดตามและประเมินการใช้ ์ 64
ช่วงที่ 1
กันยายน ติดตามและประเมินการใช้ 64
ช่วงที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
ลศึกษา

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน - บาท บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
1.นักเรียนทุกระดับชั้นได้เล่นอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย และปลอ
ดภัย

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สังเกตการจัดการแข่งขัน
แบบสังเกต
สำารวจจำานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม แบบสำารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความชืน่ ชอบและชอบกิ จกรรมด้านกีฬา/นันทนาการเพิม่ มากขึ้น
2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
หลีกเลี่ยงการมั่วสุม เสพยาเสพติด
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลสระว่ายน้ำา
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ
ฉะนั้นการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงของเด็กและเยาวชน
ย่อมหมายถึง
ประเทศจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
โรงเรียนได้เห็นและให้ความสำาคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกาย
จิตใจ
และสติปัญญา
กิจกรรมว่ายน้ำาเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึง่ ของโรงเรียนเพื่อให้โอกาสเด็กพัฒนาร่างกาย
และเรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ำาอีกด้วย

ดังนั้น
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้เปิดให้บริการสระว่ายน้ำาของโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในพืน้ ที่ใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างในการทำากิจกรรมที่มีประโยชน์ หันมาออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬามากขึ้น
เพิ่มทักษะชีวิตสร้างความปลอดภัยในการทำากิจกรรมทางน้ำาในชีวิตประจำาวัน
ตลอดจนสนองต่ อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน
และเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถของร่างกาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำา สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้ออกกำาลังกาย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางน้ำา
2. มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำา
3. มีบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมาใช้บริการสระว่ายน้ำา
3.2 เชิงคุณภาพ
1.
นักเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำา
สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมทางน้ำา
2. นักกีฬาทุกคนมีทักษะและพัฒนาการว่ายน้ำาที่สูงขึ้น
3. บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมี ความพึงพอใจในการให้บริการสระว่ายน้ำา
4. กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุม วางแผน
ร่างและเขียนโครงการ
เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดำาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลการดำาเนินงาน
ประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลา
กันยายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
– กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 20,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม

เงินอุดหนุน
10,000
10,000
20,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
10,000
10,000
20,000

หมายเหตุ

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีทักษะการว่ายน้ำา สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน
2. นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3.
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมี พื้นที่ในการออกกำาลังกายเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจในการให้บริการสระว่
ายน้ำา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาบุคลากร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด
7
ครู
คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำาการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคีย
งมาตรฐานสากล
ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
เป็นโรงเรียนทีม่ ีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่ งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพั ฒนานักเรียน
2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรูแ้ ละเทคนิควิธีการใหม่
ๆ
เป็นประจำา
ใจกว้างและยอมรั บการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้มีจำานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 43 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครูมีความรูค้ วามสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
2. เพื่อให้มีจำานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

รับฟังความคิดเห็น

4. วิธีดำาเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำาเนินงาน
ลำาดับที่
วิธีดำาเนินการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
1.เตรียมการ(Pla เขียนโครงการ
n)
เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2.ดำาเนินการ(Do) 1. กิจกรรมประชุ มอบรมครู ครูได้รับการอบรมสั มม
นาอย่างน้อยคนละ20
ช.ม. ต่อ ปี
2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ผู้บริหารเข้ารับการประช
ุ มอบรมประจำาปี
จำานวน 2 ครั้ง
3.กิจกรรมศึกษาดูงานของคร ครูและบุคลากรทางการศ
ู และบุคลากรทางการศึกษา ึ กษา ศึกษาดูงานปีละ
1 ครั้ง
3.
ประเมินโครงการ
ตรวจสอบ(Check ประเมินความพึงพอใจ
)
รายงานผล
4.
นำาผลการประเมินมาเปรียบ
ปรับปรุง/พัฒนา( เทียบ ปรับปรุง พัฒนา
Act)

ระยะเวลา
ต.ค. 2563
ต.ค. 2563ก.ย. 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน
นางกัลยา สายชมพู
/กลุ่มบริหารงานบุค
คล

ธ.ค.2563และ
มี.ค.2564

กันยายน
2564

นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน

กันยายน
2564

นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน

5.งบประมาณ
5.1 รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 80,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
1. 1. กิจกรรมประชุ มอบรมครู

งบประมาณทีอ่ นุมัติ
10,000 บาท

รายละเอียด
ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก

2. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร

15,000 บาท

3.
กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

55,000 บาท

ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก

รวม

80,000 บาท

หมายเหตุ งบประมาณสามารถถั วจ่ายได้ทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม
ตัวชี้วัดความสำาเร็จโครงการ/กิจกรรม
1.ครูมีความรูค้ วามสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง
2.มีจำานวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

วิธีการวัด
สังเกต/ทดสอบ

เครื่องมือ
แบบบันทึก/แบบประเมิ
น

ตรวจสอบ
แบบบันทึก
สังเกต
แบบบันทึก
สังเกต
แบบบันทึก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครูสอนตรงตามกลุ่ มสาระ
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง
และนำาผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ
้น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคคลากร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การทำางานของหน่วยงานต่างๆ
จะสำาเร็จลุล่วงไปไปด้วยดีนั้นก็ต้องขึ้นอยูก่ ับความสามั คคีและความร่ วมมือของบุคคลในทุกฝ่าย
สำาหรับองค์กรโรงเรียนนั้นการสร้างความสามัคคีหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนัน้ สามารถกระทำาได้ใน
หลายรูปแบบ
เช่น
การไปเยีย่ มเยือนครูในระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วย
การไปร่วมงานศพ
งานบวช
ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจของบุคลากรภายในโรงเรียน
ทางโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัจจัยดังกล่าว
จึงได้กำาหนดให้มีโครงการสร้างขวัญและกำาลังใจบุคลากรในโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้บุคลากรของโรงเรียนในทุกคน
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำาลังใจที่ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับขวัญ กำาลังใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.2 ขั้นดำาเนินการ (DO)

การดำาเนินการตามโครงการ
4.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
นิเทศ กำากับ ติดตาม
4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิ เทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป
5. ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
วัสดุ/เครื่องมือ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหาร
พ.ค.64 โครงการ
2. จัดทำาคำาสั่งคณะกรรมการดำา เนินงาน
พ.ค.64 คำาสั่งโรงเรียน
3.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำาเนินงาน พ.ค.64 บันทึกการประชุม
4. กิจกรรม
พ.ค.64 บันทึกการช่วยเหลือเพื
- เยี่ยมบุคลากร และครอบครัวที่ป่วย
–ก.ย. 64 ่ อนร่วมงาน
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต
5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายง ก.ย. 64 รายงานโครงการ
านผู้บริหารโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน

6. งบประมาณดำา เนินการ
7. การติดตามประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึ งพอใจ
2. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำาลังใจ
2. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครู และบุคลากร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
193
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีรภัทร์ วัจนา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคือ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึง่ ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีงานสารบรรณ
และงานสารสนเทศ
งานอัตรากำาลัง
งานทะเบียนประวัติ/
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดทำาโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลขึ้น
เพื่อให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจัดเก็บข้อมูลและมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า/
การรายงานข้อมูลและมีความพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ

3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
งานจำานวน 5 งานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนางาน/ ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3.2 ด้านคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนาระบบงาน
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นคว้าและการนำาไปใช้

4. กิจกรรม
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63 – กันยายน 2564

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 63 – ธันวาคม 253

คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายธีรภัทร์ วัจนา

กิจกรรม

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 3,000 บาท
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
เงื่อนไขคว
แบบสอบถามความพึ งพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
แบบสอบถามความพึ งพอใจ 2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครู และบุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน

7.2 สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีรภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการการบริหารจัดการงบประมาณ(รายจ่ายประจำา)
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
194
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารทีม่ ีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ให้การสนับสนุ
น
และส่งเสริมการดำาเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ
ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ
ระเบียบที่ทางราชการกำาหนด
ต้องประสานความเข้ าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง
และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้การดำาเนินงานเกีย่ วกับงานการเงิน
การบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานยานพาหนะและงานระดมทรั พยากรเพื่อการศึกษา
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุ มภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง
โปร่งใสและกำากับติดตามให้ทุกส่วนดำาเนินการตามแผน
4) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
5) เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานทุกงานในกลุม่ บริหารงบประมาณได้ รับการพัฒนา
มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม่ บริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
4. วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผนดำาเนินงาน (PLAN)
1. ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.2 ขั้นดำาเนินการ (DO)
การดำาเนินการตามโครงการ
4.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
นิเทศ กำากับ ติดตาม
4.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
นำาผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิ เทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการดำาเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป
5. ระยะเวลาดำาเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหาร
2. จัดทำาคำาสั่งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำาเนินงาน
4. กิจกรรม
- เยี่ยมบุคลากร และครอบครัวที่ป่วย
- ร่วมงานศพบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต
5.
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการและรายงานผู
้ บริหารโรงเรียน

ระยะเวลา
ต.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.63
ต.ค.63 –ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง
นางสุดารัตน์ สุขผดุง

ก.ย. 64

6. งบประมาณดำา เนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท ค่าใช้จ่ายจำาแนกตามกิจกรรม
รวม
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
1. ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
2. ค่าน้ำามันเชือ้ เพลิงพาหนะโรงเรียน
3. ค่าจ้างบุคลากร
3.1 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (11,680×12)
500,000
3.2 ตำาแหน่งแม่บ้าน จำานวน 1 คน (6,500x12 )
3.3 ตำาแหน่งนักการภารโรงจำานวน 1 คน
(6,000x12 )
4. พัฒนาบุคลากร(อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)
รวมจ่ายประจำาทั้งหมด
500,000
หมายเหตุ งบประมาณสามารถถั วจ่ายได้ทุกรายการ

รวม

หมายเหตุ

500,000

500,000

7. การติดตามประเมินผล

1)

2)
3)
4)

5)

ระดับ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ความส
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ำ เร็จ
ประสิทธิภาพในการส่งเสริม
90% ตรวจสอบเอกสารและการจั 1.
สนับสนุนการดำาเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/
ดทำาข้อมูลเกี่ยวกับงานงบป แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
งานต่างๆ ของโรงเรียน
ระมาณ
2.
เอกสารเกี่ยวกับงา
นงบประมาณ
งานการเงินรวดเร็ว โปร่งใส
90% ตรวจสอบเอกสารด้ านการเง แบบสอบถามความพ
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ
ิน
ึ งพอใจ
ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส
10% ตรวจสอบเอกสารด้ านงานบ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ
ั ญชี
รวดเร็ว โปร่งใส
90% ตรวจสอบเอกสารด้ านพัสดุ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ
และสินทรัพย์
และสินทรัพย์
ยานพาหนะความปลอดภั ย ประหยัด
90% ตรวจสอบเอกสารการใช้รถ แบบสอบถามความพ
ึ งพอใจ
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ

ระดับ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ความส
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ำ เร็จ
6)
100% ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต แบบสอบถามความพ
การใช้เงินเป้นไปตามวัตถุประสงค์ของงานระด
่ างๆเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อ ึ งพอใจ
มทรัพยากรเพื่อการศึกษาผลการตรวจสอบถูกต
การศึกษา
้ องระเบียบ
7) ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ
90% ตรวจสอบเอกสารใบเสร็ จรั แบบสอบถามความพ
บเงินต่างๆ
ึ งพอใจ
8) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
90% วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆของโ แบบวิเคราะห์ประส
รงเรียน
ิ ทธิภาพของฝ่ายห
มวดงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณที่มีคุณภาพ
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่า
งดี
2) งานทุกงานในกลุม่ งานงบประมาณมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
มีระบบการควบคุ ม
ตรวจสอบทำาให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุดารัตน์ สุขผดุง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการธนาคารโรงเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐานมีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
194
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ธนาคารโรงเรียน
เป็นธนาคารจำาลอง
ที่ดำาเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อาจารย์
และพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรฯเป็นที่ปรึกษา
มีนักเรียนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน
โดยนักเรียนผูป้ ฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน
เป็นนักเรียนทีม่ ีความประพฤติดี
มีความรับผิดชอบ
มีความละเอียดรอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทำาหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน
พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ
เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำาเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการทำางานทีต่

้ องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการทำางานทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินนั้น
ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นสำาคัญ
ซึ่งเป็นรากฐานนำาไปสู่สังคมทีด่ ีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต
มีสังคมทีไ่ ม่ต้องเสี่ยงกับความที่มีการกระทำาที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝาก
เงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการทีจ่ ะรับฝากเงิน ถอนเงิน ทำาบัญชีคือชีวิตประจำาวันของเด็ก
เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน
ถ้าไม่มีระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร
รายได้เป็นยังไง
จ่ายเป็นยังไงจะไม่มีทางที่จะกำาหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากการทีเ่ พียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ทำางานเป็น ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องสำาคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรือ่ งซึ่งการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต
ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายคือการทีใ่ ห้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง
ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรั พย์อย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยได้
2. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรูจ้ ักประหยัด
อดออม
และสามารถดำารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำางาน สามารถนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำางาน และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริ หาร การบริการ และการทำางานอย่างมีขั้นตอน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำาเป็น
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เป้าหมาย
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริ หาร การบริการ และการทำางานอย่างมีขั้นตอน
4. นักเรียนผูป้ ฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทำางานของธนาคารโรงเรียน
4. การดำาเนินการ
กิจกรรม
(ระบุกิจกรรมที่ดำาเนินการทั้งหมด)
1. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. นิเทศการทำางานธนาคารโรงเรียน
แก่คณะกรรมการดำา เนินงาน
4.
อบรมนักเรียนในการปฎิบัติงานแต่ละแผนก
5. จัดสัปดาห์รักการออม

ระยะเวลาดำาเนินการ
(ระบุ วัน เดือน ปี)
ต.ค. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรฯ
สาขาบ้านกรวด
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
คณะกรรมการ

6. ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร

ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 1,000 บาท บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
1. เอกสารประกอบการดำาเนินงาน
500
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
500
รวม
1,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
1. สถิติจำานวนนักเรียนทีฝ่ ากเงิน
2. ยอดจำานวนเงินฝากของนักเรียนทัง้ หมด
3. การปฏิบัติงานของนักเรียน

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
500
500
1,000

หมายเหตุ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำาเป็น
3. นักเรียนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทำางาน สามารนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้
4. นักเรียนทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีกัน
5. นักเรียนมีความรูใ้ นด้านการบริหาร การบริการ และการทำางานอย่างมีขั้นตอน
6. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุสำานักงานและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
194
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลำาจวน สีพะรัง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนมีความจำาเป็นจะต้องดำาเนินการหรืองานต่างๆ
ซึ่งมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว
งานการเงินและงบประมาณโรงเรี ยนจึงจำาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำานักงานและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น วัสดุสำานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อวัสดุสำานักงานและค่ าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพือ่ ให้การบริหารงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ
2.4 เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมายกิจกรรม
3.1 เชิงปริมาณ
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 95
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. กิจกรรมและการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายะเอี ยดค่าใช้จ่ายดังนี้
- วัสดุสำานักงาน
เป็นเงิน
70,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เป็นเงิน
5,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน
10,000 บาท
- ค่าซ่อมบำารุงทรัพย์สินส่วนกลาง
เป็นเงิน
100,000 บาท
*ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
6. การติดตามและการประเมินผล
6.1 แบบสรุปผลการดำาเนินโครงการ
6.2 แบบนิเทศติดตามผลการดำาเนินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีวัสดุสำานักงานทีม่ ีความจำาเป็นในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
7.2 โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางลำาจวน สีพะรัง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีและแผนกลยุ ทธ์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
194
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร
งานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
การดำาเนินงานในแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบ
และสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ดังนั้น โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีความจำาเป็นต้องจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ
การใช้เงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรี ยน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบาย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีโครงการของแต่ละฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรี ยน ในการดำาเนินงาน
3.2 เชิงคุณภาพ
การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
4. วิธีการดำาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน
- วางแผนการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
- แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ 2564
ขั้นดำาเนินการ
- ดำาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี
งบประมาณ 2564 ให้แก่แต่ละกลุม่ งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียน
- จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564
ขั้นตรวจสอบ
- กำากับติดตามการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ
ขั้นรายงาน
- สรุปผลการดำาเนินงานตามโครงการในแผน
ปฏิบัติการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2563

นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
งานแผนงาน
นโยบายและจัดสรรงบประมา
ณ

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563
ถึง
กันยายน 2564
กันยายน 2564

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุสำานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามรายะเอี ยดค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่

รายการ/กิจกรรม

งบดำาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวมทัง้ สิ้น

1

2

ที่

ขั้นเตรียมงาน
- วางแผนการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี
งบประมาณ 2564
- แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดสรรงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ 2564
ขั้นดำาเนินการ
- ดำาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปี งบประมาณ 2564
ให้แก่แต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน
จัดทำารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมา
ณ 2564
รายการ/กิจกรรม

ขั้นตรวจสอบ
กำากับติดตามการดำาเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ
4 ขั้นรายงาน
สรุปผลการดำาเนินงานตามโครง
การในแผนปฏิบัติการ
5 จัดซื้อเครื่องปริ้นท์
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การประเมินผล

1,500

งบบุคลากร
งบดำาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าจ้าง

1,500

รวมทัง้ สิ้น
ค่าวัสดุ

3

-

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
เชิงปริมาณ
มีโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
การดำาเนินงานตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

8,500
10,000

-

8,500
10,000

วิธีการ

เครื่องมือ

เขียนโครงการ

แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจำาปีงบประมาณ

สรุปการดำาเนินงานตามโ
ครงการ
แบบสรุปการดำาเนินงานตาม
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละกลุม่ งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ผู้ช่วยผูอ้ ำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อวัสดุสำานักงานผูอ้ ำานวยการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานสำานักงานผูอ้ ำานวยการ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ในปัจจุบันมีความต้องการเครือ่ งใช้วัสดุ
อุปกรณ์
และเครื่องใช้สำานักงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ดังนั้นทางฝ่ายฯจึงได้จัดทำาโครงการการจัดซื้อเครื่องใช้วัสดุ
และเครื่องใช้สำานักงานเพื่อตอบสนองการปฏิ บัติงานตามวัตถุประสงค์

อุปกรณ์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2. เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงานผูอ้ ำานวยการ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำานักงานทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. บุคลากรทุกคนใช้วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินการ
ลำาดับ
กิจกรรมที่จัด
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
ต.ค. 63

2.

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

พ.ย. 63

3.

สำารวจวัสดุเพื่อใช้ในสำานักงานผูอ้ ำานวยการ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

4.

เขียนความจำานงในเอกสารแจ้งฝ่ายจัดซื้อ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

5.

เขียนความจำานงในเอกสารเบิกวัสดุอุปกรณ์

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

6.

ตรวจเช็คจำานวนสิง่ ของตามรายการเบิกวัสดุ

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

7.

บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและสรุป

พ.ย. 63 – ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

8.

รายงานและสรุปผลการดำาเนินงาน

ก.ย. 63

นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ(งบบริหาร) จำานวน 150,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. วัสดุ อุปกรณ์สำานักงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
100,000
50,000
150,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
100,000
50,000
150,000

หมายเหตุ

6. แนวทางการติ ดตามและประเมินผล
1. รายงานการประชุม
2. การสรุปผลดำาเนินงาน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์สำานักงานเพื่อใช้ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

ผู้เสนอโครงการ

(นายธีภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำานักงานธุรการ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากงานธุรการในโรงเรียนแบ่งออกเป็นหลายประเภท
ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน
อำาเภอ
จังหวัด
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนา
เพื่อความสะดวกในการวางแผนค้นคว้า อ้างอิงและการดำาเนินการด้านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการบริหารและพัฒนางานธุรการ-งานสารบรรณทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้งานธุรการ-งานสารบรรณของโรงเรียนมีระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของงานธุรการ – งานสารบรรณ ดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ร้อยละ100 ของงานธุรการ- งานสารบรรณบริการงานธุรการงานสารบรรณให้แก่คณะครูและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การดำาเนินงานธุรการ – สารบรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ –งานสารบรรณทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดำาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทำางาน
3 ดำาเนินงานตามโครงการ
3.1 จัดหมวดหมูง่ านธุรการ
3.2 กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.3 ดำาเนินงานตามขัน้ ตอน
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ตุลาคม 2563
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นายธีรภัทร์ วัจนา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 นางสาวสรยา คิดประโคน
ตุลาคม 2563– กันยายน 2564
กันยายน 2564
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน
กันยายน 2564
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายธีรภัทร์ วัจนา
นางสาวสรยา คิดประโคน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ (งบบริหาร) จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทำางาน
3 ดำาเนินงานตามโครงการ
3.1 จัดหมวดหมูง่ านธุรการ
3.2
กำาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.3 ดำาเนินงานตามขัน้ ตอน
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
-

-

-

-

-

เงินนอกงบประมาณ
รวม
-

-

รวม
-

-

-

-

-

10,000
-

10,000 10,000
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. งานธุรการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ
2. สังเกต
3. สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอ้างอิงได้

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
งานธุรการของโรงเรียนเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายธีภัทร์ วัจนา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสรยา คิดประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนิตยา จำาปาวะดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำาข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภายในโรงเรียน
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ
ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกัน
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ
ของโรงเรียนให้ดำาเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ
ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำาเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
จึงได้จัดทำาโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน และประชาสั มพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่าง ๆ
2.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนและประชาสั มพันธ์เสียงตามสายในโอกาสต่างๆในระดับดี
3.1.2 โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในระดับดี
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนโนเจริญพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนทีท่ ันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
4. วิธีดำาเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ (P)
4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับโครงการฯ
4.1.2 ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4.1.4 จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
4.2 ขั้นดำาเนินการ (D)
4.2.1 ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
4.2.2 ดำาเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา

กิจกรรมปรั บปรุง พัฒนาห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสาย
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำาเนินงาน และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงการฯ กำาหนด
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอฝ่ายบริหาร
5. งบประมาณในการดำาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
2. ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
2. ดำาเนินงานตามโครงการฯ
4.1 กิจกรรมจัดทำาเว็บไซต์โรงเรียน
4.2 กิจกรรมจัดทำาวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4.3
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษา
4.4 ปรับปรุง
พัฒนาห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสาย
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงก
ารฯ กำาหนด
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร
รวมทัง้ สิ้น
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6. การประเมินผลการดำาเนินงาน
วิธีการประเม เครื่องมือที่ใช
ิ น
้

ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

ด้านปริมาณ
โรงเรียนมีระบบงานประชาสั มพันธ์
เว็บไซต์โรงเรียน
สังเกต
แบบสังเกต
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ระบบงานสารสนเทศข้อมูลเครือข่ายของสถานศึกษ สำารวจ
แบบสำารวจ
า
ห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสาย
ประเมินผล แบบประเมิน
ผล

ด้านคุณภาพ
โรงเรียนโนเจริญพิทยาคมมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรร
มโรงเรียนทีท่ ันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ประเมินผล

แบบประเมิน
ผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน และมีห้องประชาสั มพันธ์และระบบเสียงตามสายทีม่ ีคุณภาพ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิตยา จำาปาวะดี)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ให้บริการในการจัดกิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมาเป็นเวลานาน
ทำาให้มีสภาพทรุดโทรมลงและอุปกรณ์ที่ใช้บางส่วนได้ชำารุดเสียหาย
ดังนั้นงานโสตทัศนศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ
นักเรียน
คณะครู
ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมอื่นๆที่ให้บริการแก่ชุมชน
ดังนั้นงานโสตทัศนศึกษา จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน

และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาขึน้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี เดิมที่ใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อปรับปรุงปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้สามารถให้บริการได้ดี
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้บริการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการปรับปรุงสามารถให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิม
สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ
ตอ ใช้ส วัสดุ
บแ อย
ทน

รวม

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 10,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม

หมายเหตุ

กิจกรรม
1. อุปกรณ์เทคโนโลยี
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

เงินอุดหนุน
8,000
2,000
10,000

ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

เงินเรียนฟรี
-

รวม
8,000
2,000
10,000

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีห้องโสตทัศนศึกษา
พร้อมใช้ในการให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ

โครงการจัดอบรมการเรี ยนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลรูปแบบ
DLTV&DLIT
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็น 2
กิจกรรมย่อย คือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีส
ารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิ ดประสิทธิ

ภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สา
มารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
(Distance
Learning)
เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance
Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance LearningTelevision : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology : DLIT) มาดำาเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างครบถ้วน
ทั้งกระบวนการออกแบบกิ จกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา
ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการจัดเรียนการสอน
อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนไทยทุกคน
อันเป็นการ
ดำาเนินการตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทและสนองพระราชดำา ริในการทีจ่ ะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งในการดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรับ
มีการบริหารจัดการทัง้ ทางด้านกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
เพื่อให้การจัดการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จึงได้เสนอโครงการนีข้ ึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการทำางา
นตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากร
ะบวนการจัดการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยระบบเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ทันโลกทันเหตุการณ์
มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา
ร่างกาย
และจิตใจ
เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีส่ ามารถอยูใ่ นสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ร้อยละ
100 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจัดการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุ กต์ใช้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือการจัดทำาหลักสูตร
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ช่วยลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ระยะเวลาในการดำา เนินการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ที่

กิจกรรม

1

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
Google Apps for education

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชากา
ร

5. วิธีดำาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
2. จัดทำาคู่มือประกอบการอบรม
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
google Apps for education
4. ติดตามการดำาเนินงาน
5. สรุปผลการดำาเนินงาน

ระยะเวลา
(ระบุวันที่)
ต.ค.63ก.ย.64

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินอื่นๆ
ผู้บริหาร ครู
2,000
กลุม่ บริหารวิ
และบุคลากรท
ชาการ
างการศึกษา
จำานวน43 คน
เป้าหมาย

6. งบปบประมาณ () เงินอุดหนุน ( ) เงิน บ.ก.ศ. ( ) เงินนโยบายเรียนฟรี ( ) เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบประมาณกลาง
7. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณและทรั พยากรที่ใช้
ที่

กิจกรรม / รายการ

ลักษณะรายจ่ ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ ครุภัณฑ์

1 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม
จำานวน 43 เล่ม
2 - สรุปรายงาน
รวม

2,000

2,000
2,000

8. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิภาพ)

เกณฑ์ความสำาเร็จ
(ด้านประสิทธิผล)

1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนน
เจริญพิทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเ
ทศ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
2.
ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจัดการเรีย
นรู้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมต
ามรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิ
ทยาคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100
2. ครูและนักเรียนมีช่องทางในการจัดการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมตามรู ปแ
บบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภา
พ ร้อยละ 100

เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิ
น
แบบสอบถาม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ำาทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง และ นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพ เคลื่อนไหว
ซึ่งเราเรียกในทางสือ่ ว่า “สื่อผสม (Multimedia)”
ดังนั้นจึงได้มีการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน โรงเรียนอย่างแพร่หลาย
แต่จะมีจำานวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถของโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะจัดหา
เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงได้ข
อให้มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญได้มีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1ด้านปริมาณ
มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 90%
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

งบประมาณ
ตอ ใช้ส วัสดุ
บแ อย
ทน

รวม

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
กรกฎาคม
64
กรกฎาคม
64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายวินัส ใยยอง
น.ส.อัญชลิตา
อัมรานนท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณโครงการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำานวน 150,000
บาท รายละเอียดดังนี้
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี

จำานวน 150,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เป็นโรงเรียนทีเ่ ปิดดำาเนินการจัดการเรียนการสอน และให้บริการกับชุมชน

เพื่อสนองตอบความต้ องการของชุมชนที่เข้าใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา
แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในห้องโสตทัศนศึกษามีอายุการใช้งานทีน่ านมากแล้ว
เกิดชำารุดเสียหายทำาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ าที่ควร
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
จึงได้จัดทำาโครงการจัดซื้อเครื่องอำานวยความสะดวกขึ้น
เพื่อที่จะอำานวยความสะดวกในงานบริการด้านต่างๆของห้องโสตทัศนศึกษาให้มีความสะดวกสบายและปลอดภั ยก
ั บผู้รับบริการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการใช้งานทีเ่ หมาะสมและช่วยประหยัดไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้บริการทันกับนักเรียน และมีมาตรฐานการใช้งาน
3. เพื่อการบริการกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกทีเ่ ข้ามาขอใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีอาคารสถานที่
และเครื่องอำานวยความสะดวกที่ มีความพร้อมในการดำาเนินการด้านหอพักนักเรียนประจำา
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความสะดวกและปลอดภั ยในการใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนประจำา
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านหอพักนักเรียนประจำา
4. การดำาเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.
ตุลาคม นายวินัส
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
2563 ใยยอง
2. ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
2. ดำาเนินงานตามโครงการฯ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
และคอยอำานวยความสะดวก
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงกา
รฯ กำาหนด

d
-

-

ตุลาคม นายวินัส
2563 ใยยอง
กันยายน
2564
นายวินัส
ใยยอง
กันยายน
2564

กิจกรรม
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
นายวินัส
ใยยอง
กันยายน
2564

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุ ดหนุน จำานวน 54,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
ดังนี้

กิจกรรม
1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเครื่องปรับอากาศ
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
45,000
9,000
54,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
45,000
9,000
54,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการดูแล
สามารถใช้เป็นสถานทีจ่ ัดกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

ปรับปรุงซ่อมแซม

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุ มและห้องโสตทัศนศึกษา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวินัส ใยยอง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากระบบเสียงตามสายของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานทำาให้คุณภาพของระบบ
เสียงตามสายไม่ดี
เสียงเบา
จึงทำาให้การสือ่ สารทางด้านเสียงตามสายได้ยินไม่ทั่วถึงทั้งโรงเรียน
ระบบเสียงตามสายมีความสำาคัญต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนได้
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วอย่างทัว่ ถึงกัน เสียงที่มีประสิทธิภาพต่อการได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ
ที่จะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง
ๆของโรงเรียน
ทางงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน
จึงจัดทำาโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมขึ้นมา
เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อการได้ยิน ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบการส่ งสัญญาณเสียงตามสายภายในอาคารเรียน
2. เพื่อขยายจุดแพร่สัญญาณเสียงตามสายได้ยินอย่างชัดเจนไปยังอาคารต่างๆ ของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
อาคาร 1,2,3,4, อาคารประกอบและโรงอาหาร โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน

4. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินงาน
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการฯ
2. ศึกษาผลการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทำาโครงการฯ นำาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดำาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
2. ดำาเนินงานตามโครงการฯ

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
-

ตุลาคม
2563

นายวินัส
ใยยอง

d
-

ตุลาคม
2563
กันยายน
2564

นายวินัส
ใยยอง

กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
นายวินัส
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม การดำาเนินงาน
ใยยอง
และคอยอำานวยความสะดวก
กันยายน
ในการดำาเนินกิจกรรมของผู้ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานทีโ่ ครงกา
2564
รฯ กำาหนด
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
นายวินัส
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
ใยยอง
4.4.2 จัดทำารายงานโครงการฯ นำาเสนอ ฝ่ายบริหาร
กันยายน
2564
5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากงบอุ ดหนุน งบบริหาร จำานวน - บาท
จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ปรับปรุงและซ่อมบำารุงเครื่องปรับอากาศ
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน

รวม
เงินเรียนฟรี

รวม

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายของกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างชัดเจน ทั่วถึง รวดเร็ว ฉับไว
เป็นปัจจุบัน
ตามอาคารเรียนต่าง
ๆ
ภายในโรงเรียนจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณเสียงแบบใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวินัส ใยยอง)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาลและวัสดุครุภัณฑ์
ประจำาห้องพยาบาล
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอรทัย หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้บริการนักเรียนครู
และบุคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอและสะอาดปลอดภัย
งานอนามัยจึงต้องจัดเตรียมยาสามัญประจำาบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
ไว้ให้เพียงพอสำาหรับการดูแลนักเรียนทีเ่ จ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผูเ้ รียน
และบุคลากร ด้านสุขภาพอนามัย
2. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัย
โรงเรียนอยูใ่ นระดับมาก

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม
6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล
5. งบประมาณ

งบประมาณ

7,000

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
ธันวาคม 63
มกราคม 64
มกราคม 64
มกราคม 64
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นางสาวอรทัย หงส์สอ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์

จากเงินงบประมาณ จำานวน 7,000 บาท บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1.
ยาสามัญประจำาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐ
มพยาบาล
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
5,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

รวม
5,000

2,000
7,000

-

2,000
7,000

หมายเหตุ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.
นักเรียนมีและบุคคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพมียาสามัญเพื่อใช้บริการในเบือ้ งต้น
2. ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้ องต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. สังเกตพฤติกรรม

เงื่อนไขความ
1. แบบประเมิน

1. ใช้แบบสอบถาม
2.
แบบลงชื่อผู้ใช้บริการ

1.

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีด่ ี
2. นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลเรื่องสุขภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอรทัย หงษ์สอ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

แบบสอบถาม
ใจ
2. แบบลงชื่อผู้ใ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการอบรมความรูด้ ้านสุขภาพ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอรทัย หงษ์สอ และ นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับทุกคน
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำารงชีวิต การเรียน การทำางาน ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้ รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1)
เพื่อให้นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต
้ องการ
2) เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน
3)
เพื่อเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน
–
ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
4) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพทีด่ ีทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย จำานวน 600 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการประเมินนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉลี่ยร้อยละ 80
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน63
ธันวาคม63
มกราคม64
มกราคม64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
งานอนามัย
คณะทำางาน

6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

มกราคม64
กันยายน 64

คณะทำางาน
นางสาวอรทัย หงษ์สอ
นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 1,000 บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขความสำาเร็จ

ผลผลิต
1.
นักเรียนมีและครูรวมถึงบุคคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพทีด่ ี

2. สังเกตพฤติกรรมจาการร่วมกิจก
รรม

2. แบบประเมินพฤติก

2. นักเรียนและครูเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพ

1. ใช้แบบสอบถาม

1.

แบบสอบถามความพ
ใจ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีด่ ี
2. นักเรียน – ครูและบุคลากรได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลเรื่องสุขภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอรทัย หงษ์สอ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงเวทีโรงยิม
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

192
บริหารงานทัว่ ไป
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำาบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ
อาชีพ
และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำาโครงการปรับปรุงฝ้าเวทีหอประชุมด้านหน้า
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงโครงการปรับปรุงฝ้าเวทีหอประชุมด้านหน้า
2. เพื่อพัฒนาหอประชุ มโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านต่างๆของนักเรียน
ครู
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

200,000

200,000

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
2.

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดทำากันสาดหน้าอาคาร 1 และ 3
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำาบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ
อาชีพ
และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดทำากันสาดหน้าอาคาร 4
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
2.
เพื่อพัฒนาอาคารเรียนให้มีบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนให้เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศ
ั กยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

200,000

200,000

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
2.
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานทีเ่ ป็นสิ่งสำาคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานทีต่ ่างๆ
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่ ่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน
สภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทัง้ มีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนทีห่ ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีอาคารเรียนทีม่ ีความปลอดภั ย
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาห้องเกียรติยศขึน้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครู 43 คน นักเรียน 610 คน นักการภารโรง 3 คน
3.1.2 ผู้ปกครองและประชาชนทั่ วไป
3.1.3 หน่วยงานทุกหน่วยงานทีข่ อรับบริการ
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภั ย มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3.2.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

200,000

ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

200,000

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมทัว่ ไป มีคุณภาพ มีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ำา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีจำานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นการให้บริการด้านน้ำาดื่มเป็นสิ่งสำาคัญมากกับสถาบัน
ที่เอื้อต่อการให้บริการไม่เพียงพอและด้านสุขอนามัยก็มีข้อบกพร่องเรื่องความสะอาด
เพราะสภาพของเครื่ องกรองน้ำาที่มีอยู่ปัจจุบัน ได้ติดตั้งมาหลายปีแล้ว ทำาให้สภาพการใช้งานมีคุณภาพที่น้อยลง
กรอปกับมีจำานวนนักเรียนและบุคลากรที่ใช้บริการเรือ่ งน้ำาดื่มทุกวัน
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อการบริโภค
งานสถานทีจ่ ึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการน้ำาดื่ม
ดังนั้นทางงานอาคารสถานทีจ่ ึงได้ทำาโครงการนีข้ ึ้นมา
โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสาธารณู ปโภคที่เอื้อต่อการศึกษาขึน้
เพื่อให้ระบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำาดื่มมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สภาพของระบบกรองน้ำา ดื่มดีและเหมาะสม
2. เพื่อให้มีน้ำาที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ
3. เพื่อความปลอดภั ยต่อนักเรียนและบุคลากร
4. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมทุกคน ได้รับน้ำาดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
3.2 ด้านคุณภาพ
มีน้ำาดื่มที่เพียงพอแลถูกสุขอนามัย
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรภายในโรงเรียน
ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1. บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อ
มีความพึงพอใจในระดับดี
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบกรองน้ำาดื่มดีและเหมาะสม
2. มีน้ำาที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ และมีความปลอดภั ยต่อนักเรียนและบุคลากร
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางทีพ่ ึงประสงค์อีกด้วย การปรับปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 เพื่อสร้างความรักและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน
3.3 เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบ
3.4 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์สุนทรี รักธรรมชาติ
3. เป้าหมาย
1. บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน
7.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสามารถ ยงปัญญา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางทีพ่ ึงประสงค์อีกด้วย การปรับปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบู รณาการและการมีส่วนร่วม
2. เพื่อกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง
3. เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 62
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 62
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 62
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.61-ก.ย.63
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 62
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 62
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์ 200,000
200,000
9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน

17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. สอบถาม
1. แบบสอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
2.
รสอน
2.
แบบประเมินโครงก
ประเมินโครงกา าร
ร
7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน

นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสำาคัญรองจากบ้าน
นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำาเป็นต้องจัดสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสม
เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางทีพ่ ึงประสงค์อีกด้วย การปรับปรุงบริเวณ
อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบู รณาการและการมีส่วนร่วม
2. เพื่อกำาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้าง
3. เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
200,000
200,000 นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก

2.
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู

นาประโคนนางพิมพ์กม
ล สุขไชยอนันต์

8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. สอบถาม
1. แบบสอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
2.
รสอน
2.
แบบประเมินโครงก
ประเมินโครงกา าร
ร
7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด เหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม้ดอกไม้ประดับ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านยานพาหนะให้สามารถให้บริการต่าง ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน และการจัดซ่อมบำารุงรักษายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม
มีความสะดวก ปลอดภัย มีความเหมาะสม
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการโครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมและจัดหารถเข็นพ่วงมาใช้ในการดำาเนินงานภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ รถจักรยานยนต์ได้รับการดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3.2 เชิงคุณภาพ รถจักรยานยนต์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.62-ก.ย.64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

6 สรุปรายงานผล

ก.ย. 64

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

200,000

200,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลการทีค่ าดว่าจะได้รับ
รถจักรยานยนต์และรถเข็นพ่วงมีสภาพพร้อมใช้งาน

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
บรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดความสวยงามอย่างเหมาะสม
มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภั ยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
200,000
200,000
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้

16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน
มีเพียงพอต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น
มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน
จึงได้จัดทำาโครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
3.เพื่อสร้างทัศนียภาพทีส่ วยงาม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ น่าเรียน
มีความปลอดภั ยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
200,000
200,000 ล สุขไชยอนันต์
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู

8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่มีความมั่นแข็งแรง สวยงาม และได้มาตรฐาน
2. ได้ทัศนียภาพทีส่ วยงาม

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ระบบประปาของโรงเรี ยนโนนเจริญพิทยาคม ได้วางท่อประปาที่มีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว
ทำาให้ระบบประปามีปัญหาอยูบ่ ่อยๆในขณะนี้ เช่น ท่อรั่ว ข้อต่อหลุด น้ำาไม่ไหล มีระบบท่อที่ซับซ้อน
ทำาให้น้ำาไม่สามารถระบายได้ก่อให้เกิดน้ำาท่วมขังเวลาฝนตก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ
2. เพื่อประหยัดการใช้น้ำา
3.เป้าหมาย
3.1.ด้านปริมาณ
อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา
ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งานและมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ
3.2.ด้านคุณภาพ
อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำารุงรักษา
ทำาความสะอาดในการซ่อมบำารุงระบบประปา อุปกรณ์สำานักงาน ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
200,000
200,000
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา

5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบประปามีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่
(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญ อ.บ้านกรวด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำาบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นคุณภาพ
มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ
อาชีพ
และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพสำาหรับนักเรียนด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภา
พ จึงได้ทำาโครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
2.
เพื่อพัฒนาอาคารเรียนให้มีบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนให้เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศ
ั กยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. ชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อการให้บริการแก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

200,000

200,000

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนกา สัมภาษณ์
รสอน
2.
ประเมินโครงกา
ร

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2.
แบบประเมินโครงก
าร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน

2.
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองเป้าหมายของ สพม.32

โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร

สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานทีเ่ ป็นสิ่งสำาคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานทีต่ ่างๆ
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานทีต่ ่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน
สภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำาห้องส้วม ต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน
จึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทัง้ มีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนทีห่ ลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
มีอาคารเรียนทีม่ ีความปลอดภั ย
ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำาเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานทีข่ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ

บ้านพักครู จำานวน 5 หลัง ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภั ย
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภั ย มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. 63
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ต.ค. 63
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ต.ค. 63
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต.ค.63-ก.ย.64
5 ติดตามประเมินผล
ก.ย. 64
6 สรุปรายงานผล
ก.ย. 64
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์ 200,000
200,000
9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน

17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทัว่ ไป มีคุณภาพ มีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำา
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานทีเ่ ป็นสิ่งสำาคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภั ยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือใช้อาคารสถานทีต่ ่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ต้องมีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงต้องดำาเนินการจัดทำาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทัง้ มีแหล่งการเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนทีห่ ลากหลาย มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภั ยสูงสุด
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน
และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลั กสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อม สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรี ยน
และ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สนามกีฬา ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม มีความปลอดภั ย
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียนและสถานทีต่ ่างๆภายในโรงเรียนอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภั ย มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17 โครงการ
รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทัว่ ไป มีคุณภาพ มีความปลอดภั ย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)

ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น
มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงาน
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
200,000
200,000
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่
2. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น
มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้

ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องพยาบาล
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
200,000
200,000
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า

10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่
2. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

ลงชือ่

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์อาคารห้องสำานักงาน
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาระบบบริ หาร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
192
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
นายกนก นาประโคน
นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้กำาหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการให้บริการต่าง
ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น

มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพี ยงพอ
มีความปลอดภั ยต่อผู้ใช้งาน
การดูแลรักษาความสะอาด
และการจัดซ่อมบำารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม
มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน จึงได้จัดทำาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
มีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุครุภัณฑ์ให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพ
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ย. 64
ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิชาการ โดยถัวเฉลี่ยโครงการของงานอาคารสถานที่ จำานวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
รวม
ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ บริหารฯ
1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
นายหลักชัย เนริกูล
นายสามารถ ยงปัญญา
2.
นายกนก
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดกันสาดหน้าอาคา
นาประโคนนางพิมพ์กม
ร 1 และ 3
ล สุขไชยอนันต์
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
200,000
200,000
4. โครงการจัดสร้างระบบกรองน้ำา
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
6.โครงการจัดทำาที่เผาขยะ
7. โครงการจัดทำาห้องน้ำาครู
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนตร์

9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้ า
10. โครงการจัดทำาฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้ านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
15.โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำานักงาน
17. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
โรงเรียนมีอาคาร สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
1. สอบถาม สัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม
ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่
2. ประเมินโครงการ
2. แบบประเมินโครงการ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานมีเพียงพอ
ต่อความต้องการ
2. บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำานักงานให้น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายหลักชัย เนริกูล)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
(นายกนก นาประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ลงชือ่

ลงชือ่
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสามารถ ยงปัญญา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นางพิมพ์กมล สุขไชยอนันต์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายหลักชัย เนริกูล)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชือ่
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการที่ 4/64
โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที
่ เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

408
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวมจิต และ นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นั้น
แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญ ดังในมาตรา 25
กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษ์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานทีใ่ ห้เป็นแหล่งเรียนได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได
้ รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนั บสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี
15
ปี อย่างมีคุณภาพ
กำาหนดให้สถานศึกษาดำาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
กิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำาหนดตามแผนการดำาเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจ
ุ บันนั้น
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทางวิชาการ
และทักษะกระบวนการเรี ยนรู้นอกห้องเรียนในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน
โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เรียนรู้ด้
วยตนเอง
เป็นอีกแนวทางหนึง่ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายซึง่ จะทำาให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ประกอบการเตรี ยมความพร้อมให้กับนักเรียนเป็นคนในประชาคมอาเซียน
ดังนั้น
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมจึงจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี สังคม
เศรษฐกิจ
ทำาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำานวน 612 คน
2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูค้ วามเข้าใจในแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
4. วิธีดำาเนินงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

1. จัดทำาโครงการและเสนอขออนุ มัติ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน 63

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินงาน
3. ประชุมคณะทำางาน
4. ดำาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ กำากับ ติดตาม

มกราคม 64
มกราคม 64
มีนาคม 64
พฤษภาคม 64

กิจกรรม

6. ประเมินผล
7. สรุปและรายงานผล

งบประมาณ

80,000

พฤษภาคม 64
พฤษภาคม 64

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นายธนา สำารวมจิต
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
คณะทำางาน
คณะทำางาน
คณะทำางาน
นายธนา สำารวมจิต
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
คณะทำางาน
นายธนา สำารวมจิต
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 80,000 บาท
(จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ)
จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม
หมายเหตุ
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
รวม
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1.
ค่าดำาเนินการและเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. ค่าพาหนะ
3. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การติดตามและประเมินผล

-

5,000

5,000

-

70,000
5,000
80,000

70,000
5,000
80,000

ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล

1 นักเรียนร้อยละ 85
มีความรูค้ วามเข้าใจในแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

1.
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1.
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนา สำารวมจิต)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)

เงื่อ
1 นักเรียนร้อยละ 85
มีความรูค้ วามเข้าใจในแ
อยู่ในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการด
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หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สนองนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนา สำารวมจิต
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
นางวนัสนันท์ สอนสมนึก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลทีม่ ีความมุ่งหวังและความคาดหมาย หลัก ๆ คือ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
อันหมายถึง
เป็นคนดี
เป็นคนเก่ง
เป็นคนที่สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ภายใต้บริบท
สังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การสือ่ สาร
เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้น สู่มาตรฐานสากล
ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำานักงาน คณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน
(OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็น โรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์ รวม
และบูรณาการเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วม พัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับ
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ชาติและนานาชาติรวมทั้งเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น
ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา ความรูใ้ ห้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว
ดังนั้น
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานตระหนักถึงความสำาคัญ
จึงได้เริ่มดำาเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสกล
โดยจัดทำาหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดั บคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
3. กลุ่มเป้าหมาย
1)
ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคีียงหลักสูตรมาตรฐานส
ากล ร้อยละ100
2) ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class
Standard) ร้อยละ100
3) ผู้บริหารยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
ร้อยละ100
4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าห
มาย
1.
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคีีย
งหลักสูตรมาตรฐานสากล
รายวิชาเพิ่มเติมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเที ร้อยล
นำาจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ
ยบเคีียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
ะ
มาประยุกต์ปรับใช้
100
- ปรับเนื้อหาวิชาพืน้ ฐานต่างๆ
ให้มีความเข้นข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานส
ากล
และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพั
ฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา
ได้แก่
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2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบ 8
ร้อยล
บที่เป็นมาตรฐานสากล
กลุม่ สาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เป็นม ะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับมาตรฐา าตรฐานสากล
100
นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. พัฒนาครู
- พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ
การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
การนำานวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชัน้ เร
ี ยน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรีย
นรู้
4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
- พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT
และภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสูม่ าตรฐานสากล
พร้อมกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ คุณภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหาร
พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับ
การจัดทำาแผนกลยุทธ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ การใช้ ICT
ในการจัดการเรียนรู้

ร้อยล
ะ
100

ผู้บริหารมีศักยภาพ การใช้ ICT
ในการพัฒนาโรงเรียนสูม่ าตรฐานสากล
พร้อมกับการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ คุณภาพ

ร้อยล
ะ
100

พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนมีศักยภาพในการจัดทำาแ ร้อยล
ผนกลยุทธ์
ะ
100

5. กิจกรรม/ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผน
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นประเมินผล
6. รายละเอียดกิจกรรมการดำา เนินการและงบประมาณที่ ใช้
เงินงบประมาณ 5,000 บาท
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กิจกรรม

รายละเอียด

1.
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. พัฒนาครู

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
2,500
2,500 8
กลุ่มสาระฯ
2,500
2,500

รวม
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้

5,000

5,000

7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้
1) เป็นเลิศวิชาการ
2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
3) ล้ำาหน้าทางความคิด
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1) ด้านคุณภาพวิชาการ
2) ด้านคุณภาพของครู
3) ด้านการวิจัยและพัฒนา
3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
2) ด้านระบบการบริหารจัดการ
3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล้ำาหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์]
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Sandard)
3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายธนา สำารวมจิต)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรศักดิ์ สมิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(ห้องเรียนคุณภาพ)
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิธนันท์ เครือคำา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบ้าน
องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐและเอกชน
ขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
โดยการจัดทำาให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรูแ้ ละบริการชุมชน
ตลอดจนการมี ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
ข้อ
3
โรงเรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. อปท. และ สมศ.
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทำาข้อมูลพื้นฐานในเชิงแหล่งวิทยาการ/แหล่งเรียนรู้
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรูแ้ ละให้บริการชุมชน
2.3
เพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกสถานศึ กษา
2.4 เพื่อจัดกิจกรรมหรื อจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2.5
เพื่อจัดทำาทำาเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่าง
ๆ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2.6 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
2.7 เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
2.8 เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.9 เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือวิถีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำานวน 612 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.1 เพื่อสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ ในการแสวงหาความรู้
3.3 เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษา และบริการชุมชน
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3.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรูร้ ่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3.5 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำาเนินงานของโรงเรียน
3.6 สถานศึกษาจัดทำาข้อมูลสารสนเทศหรือทำาเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นด้านต่างๆ
3.7
สถานศึกษามีการจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์หรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู
้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3.8 สถานศึกษาจัดสถานการณ์การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3.9 ประสานความร่วมมือในการวางแผน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
4.10 ชุมชนใช้สังคมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. วิธีดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ ริหารโรงเรียน
2. จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำา เนินการตามโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการได้เนินงาน
4. การพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
4.1
จัดทำาข้อมูลพื้นฐานการเป็นแหล่งวิทยาการของสถานศึกษาและแหล
่ งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
4.2
จัดกิจกรรมการให้ความรูแ้ ละการให้บริการชุมชนทั้งด้านวิชาการ
อาคารสถานที่ และอื่นๆ
4.3
จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึ
กษา ได้แก่
4.3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึ กษา
4.3.2 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4.3.3 จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
4.3.4 จัดการประชุมสมาคม / ชมรมศิษย์เก่า
4.3.5 จัดทำาสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4.3.6 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
4.3.7 มอบหมายให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
กิจกรรม
4.3.8 เชิญชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน เช่น
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม วันสำาคัญ
การเข้าค่าย/โครงการ การระดมธรรม ฯลฯ

ระยะเวลา
ต.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ
วิชาการ
ผู้บริหาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผู้บริหาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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5. การดำาเนินงานสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญา
5.1 ครูแต่ละกลุม่ สาระจัดตั้งแหล่งเรียนรู้สาระละ 1 แห่ง
5.2
สำารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกโร
งเรียน
กิจกรรม
5.3
จัดทำาทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภาย
นอกโรงเรียน
5.4
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล
ะชุมชน ปีละ 1 ครั้ง
5.5
เชิญวิทยากรในท้องถิ่นที่มีความรูเ้ ข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักส
ู ตรของโรงเรียน
5.6
จัดกิจกรรมการประเมิ นผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถ
านศึกษา
5.7
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
5.8
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผู้มีภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาให้ความรูก้
ั บนักเรียนทุกระดับ
6. ประเมินผลการดำาเนินงานตามกิจกรรมที่กำาหนด
6.1 จัดทำาแบบประเมินโครงการ CIPP Model
6.2 จัดทำาแบบประเมินผลความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง
6.3 ประเมินผลโครงการ
6.4 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปผลการดำาเนินงานโครงการและรายงานผูเ้ กี่ยวข้อง
5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน - บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสว
งหาความรูแ้ ละบริการชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผู้บริหาร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ระยะเวลา
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คณะครู

ก.ย. 64

วิชาการ

ก.ย. 64

วิชาการ

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความคิ ดเห็น

เงื่อนไขความสำาเร็จ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็น ระดับดี
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2.
แบบสอบถามความคิ ดเห็น
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรี
ยนรู้ร่วมกัน
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
แบบประเมินความพึงพอใจ
การดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็น ระดับ ดี
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับ ดี

ตัวชี้วัด

แหล่งที่มาของข้อมูล
เงื่อนไขความสำาเร็จ
4.
แบบตรวจสอบรายการข้อมู ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรีย
สถานศึกษาจัดทำาทำาเนียบแหล่งเรียนรู้แล ลแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล นรูแ้ ละภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ะภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ
่ งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้
จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
องถิ่น
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
5.สถานศึกษาให้ชุมชนและผู้ที่มีภูมิปัญญาใ แบบตรวจสอบเอกสารหลั กสู หลักสูตรสถานศึกษา
นท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาและ ตร
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
6.
แบบสอบถามความพึ งพอใจใ ผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจระดับ ดี
ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจใน นการดำาเนินงานตามโครงกา
การดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน รของโรงเรียน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรูแ้ ละบริการชุมชน
7.2 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
7.3 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำาเนินงานของโรงเรียน
7.4 องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
7.5 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในน้ำาเสียงที่ดีของโรงเรียนทีม่ ีต่อท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
7.6 สถานศึกษาจัดทำาข้อมูลสารสนเทศหรือทำาเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ด้านต่างๆ
7.7
สถานศึกษามีการจัดทำาแผนการจัดประสบการณ์หรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู
้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
7.8 สถานศึกษาจัดสถานการณ์การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.9 ประสานความร่วมมือในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
7.10 ชุมชนใช้สังคมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.11ได้รูปแบบวิถีการเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางนิธนันท์ เครือคำา)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
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ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนัสนันท์ สอนสมนึกและนางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน เป็นการดำาเนินงานทีอ่ ิงรูปแบบของ “ สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน”
โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต
มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
มีการศึกษาต่อเนื่องมีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
พรรณไม้ดอง
มีการบันทึกรายงานและข้อมูล
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพรรณไม้
มีมุมสำาหรับศึกษาค้นคว้า
และมีการนำาไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง
ๆ
เป็นการดำาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
ไม่ฝืนธรรมชาติและเป็นไปตามความสนใจ
และความพร้อมของโรงเรียน
ดำาเนินการโดยสมัครใจ
ไม่ให้เกิดความเครียด
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สอดให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรูแ้ ละมีความรักในทรัพยากร
โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ
มีความผูกพันต่อแหล่งเรียนรู้และปัจจัยที่ศึกษา
รู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน
และจะทำาให้เกิดประโยชน์ได้
จากพระราชดำาริและพระราโชวาทของสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในเรือ่ ง
ของสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรือ่ งของการเรียนการสอนและแนวทางขอ
การปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือและเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมสนองพระราชดำา ริ
ดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พ้นธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ
ฯ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำานึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้
2.
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สวนและพรรณไม้ต่าง
ๆ
ที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.
เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้พืชศึกษาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้ของนักเรียนบูรณาการท
ุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.
เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแล
5.
เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และได้ใช้ประโยชน์จากงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน
6. เพื่อรวบรวมตั วอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้และเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จำานวน 612 คน
- ผู้บริหารและครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำานวน 43 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรูจ้ ริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพืชกับปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพและนำาความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์
เห็นคุณค่าของพรรณไม้และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- บุคลากรภายในโรงเรียนร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นอย่างดี
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4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำาเนินงาน
ขั้นตอนการดำาเนินงาน
4.1 ขั้นเตรียมการ
- ประชุมครูและนักเรียนเพื่อวางแผนงานดำาเนินงาน การทำาโครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนและนำาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
4.2 ขั้นดำาเนินการ
- จัดประชุมชี้แจงการทำาโครงการให้ครูทราบ
- ครูประชุมชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบและดำาเนินการ
- การประสานงานกับโครงการ อพ.สธ.
- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนร่วมชมรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
ขั้นตอนการดำาเนินงาน
- ดำาเนินการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
- ดำาเนินการ สาระการเรียนรู้ : พืชศึกษา
4.3 ขั้นสรุปและรายงานผลการดำาเนินงาน
- การเก็บข้อมูลจากการดำาเนินงาน
- ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- สรุปและรายงานผลการเนินงาน

ระยะเวลาดำาเนินงาน
พฤษภาคม – มิถุนายน
2563
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564

ระยะเวลาดำาเนินงาน
มีนาคม 2564

5. สถานที่ดำาเนินการ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 120 หมู่ 1 ตำาบลโนนเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
พื้นที่ 34 ไร่ - งาน 57 ตารางวา
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน
2. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ครูและนักเรียนรู้จักใช้สื่อกับธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว รู้จักตั้งคำาถาม หาคำาตอบช่างสังเกตและค้นคว้า
4. มีจิตใจอ่อนโยน เห็นประโยชน์และคุณค่า
ทำาให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ไม่คิดทำาลายและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบไป
5. นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้และการดูแลรักษา
6. นักเรียนได้รับการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง
7. นักเรียนได้ทำางานและเสริมทักษะในการศึกษาพันธุ์ไม้ด้วยตนเองในทุกวิชา
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7. วิธีการติดตามและประเมินผล
(  ) สังเกต (  ) แบบสอบถาม (  ) สัมภาษณ์
(  ) อื่น ๆ
- ผลงานนักเรียนทีเ่ ก็บรวบรวมและแฟ้ มสะสมงานผลงานนั กเรียนทีเ่ ก็บรวบรวมและแฟ้ มสะสมงาน
- การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากพรรณไม้
8. แหล่งที่มาของงบประมาณ
(  ) จากโรงเรียน จำานวน 50,000 บาท

( ) จัดหาทุน - บาท

9. รายละเอียดงบประมาณรายการค่ าใช้จ่าย
รายการ
1. งบประมาณด้านการบริหารและการจัดการ
2. งบประมาณด้านการดำาเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
3. งบประมาณด้านพืชศึกษา
4. งบประมาณด้านสาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติแห่งชีวิต
สรรพสิ่งล้วนพ้นเกี่ยวประโยชน์แท้แก่มหาชน
5. งบประมาณด้านการติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน
6. งบประมาณด้านความถูกต้องทางวิชาการ
7. งบประมาณการอบรม ประชุมสัมมนา
8. งบประมาณการจั ดนิทรรศการภายในและภายนอกโรงเรียน
รวมงบประมาณรายจ่าย
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้

คิดเป็นเงิน (บาท)
8,000
8,000
4,000
8,000
4,000
2,000
8,000
8,000
50,000

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
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(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซี ยน
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ประชาคมอาเซี ยน
ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการร่วมกันสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านความมัน่ คง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ มประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก
และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วย
หากประชาชนไม่มีความรูเ้ รื่องการเป็นประชาคมอาเซี ยนก่อนการเปิดเสรีในกลุ่มอาเซียนในปี
2558
จะทำาให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้การพัฒนาประเทศล้าหลัง
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนมีความรูพ้ ื้นฐานเกีย่ วกับความสำาคัญของอาเซียน
ประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน
ประโยชน์
ความร่วมมือด้านต่างๆ
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และมีทักษะด้านภาษาเพือ่ การติดต่อสื่อสารกับประเทศเพือ่ นบ้าน
การเตรียมความพร้อมด้านความรูแ้ ละทักษะจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัด
การศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทีจ่ ำาเป็นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี ยนจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่ว
ยให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนโนนเจริญพิทย
าคมจึงได้จัดทำา
“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซี ยน”
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาคมอาเซี ยน
2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีความตระหนั ก ใน Spirit of ASEAN
และมีเจตคติที่ดี
2.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในการสือ่ สารได้
2.4 เพื่อสร้างมิตรภาพความร่วมมือของนักเรียนและครู
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
3.1.1 กิจกรรมการเฉลิมฉลองการก้ าวสู่ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN WEEK)
1) นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
2) ครูและคณะทำางานในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียนได้ดีขึ้นไป
3.2.2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความตระหนั กและมีเจตคติที่ดีต่อ Spirit
of ASEAN ได้ดีขึ้นไป
3.2.3 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศในการสือ่ สารได้ดีขึ้นไป
3.2.4 เกิดความร่วมมือของกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียน ในการดำาเนินงานสร้างเสริมการ
เป็นประชาคมอาเซี ยนได้ดีขึ้นไป
3.2.5 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานสร้างเสริมการเป็น
ประชาคมอาเซี ยนในระดับดีขึ้นไป
4.
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม/รายการ
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ส.ค 64

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

ส.ค 64
ส.ค 64

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 5,000 บาท รายละเอียดการใช้เงิน กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซี ยน
รายละเอียด

จำานวน ราคา : หน่วย

ค่ารางวัลนักเรียน
อุปกรณ์การแข่งขัน
เกียรติบัตร

1
1
1

1,500
500
500

จำานวน
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้

อุดหนุน
3,500
800
700
5,000

จำานวนเงิน
รายได้ งปม.

อื่นๆ

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกำาหนดแนวปฏ
ิ บัติ
3 ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
4 ดำาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

-

-

-

-

-

รวม เงินนอกงบประมา
ณ
รวม
-

5,000 5,000
-

-

5,000
-

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดสภาพความสำาเร็จ

วิธีการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
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7.1 นักเรียนเห็นความสำาคัญ
1. สอบถาม สัมภาษณ์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรี 2. สังเกต
ยนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซี ยน
3. ประเมินโครงการ
7.2
นักเรียนในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีความรูค้
วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาคมอาเซี ยน
7.3
นักเรียนในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีความตร
ะหนัก ใน Spirit of ASEAN
และมีเจตคติที่ดี
7.4 นักเรียนในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสื่อสา
รและสารสนเทศในการสือ่ สารได้
7.5นักเรียนและครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีมิ
ตรภาพความร่วมมือที่ดีต่อกัน

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซี ยน
8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซี ยน
8.3 ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
8.4 นักเรียนและครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีมิตรภาพความร่วมมือที่ดีต่อกัน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางนิธนันท์ เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
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หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการดนตรีในสวน
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้จัดพื้นที่ Green Wireless เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี – ศิลปะ
กิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามอั ธยาศัย ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้กำาหนดการจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” เริ่มมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2563
โดยได้รับความร่วมมือคณะครูที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนมาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน และเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้บริการ
พื้นที่ Green Wireless อย่างคุม้ ค่า จึงเห็นควรทีจ่ ะจัดกิจกรรมตามโครงการดนตรีในสวนอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกเดือนในแต่ละภาคเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ศิลปะของนักเรียนตามความสนใจ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ
ตามความสามารถและความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนและวิธีการการดำาเนินงาน
การดำาเนินงาน/กิจกรรม
1.
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
4. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดำาเนินโครงการ/รายงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 63
นายเทอดศักดิ์
พฤศจิกายน 63
ชาญประโคน/กลุ่มสาระการเรี
พฤศจิกายน 63
ยนรู้ศิลปะ
พฤศจิกายน 63 - กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 3,000 บาท
(จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
รวม
หมายเหตุ
กิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี
รวม
1. ค่าสื่อและเอกสารประกอบการดำา เนินงาน
1,000
1,000
2. เกียรติบัตร
600
600
3. วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1,400
1,400
รวม
3,000
3,000
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ

วิธีการปร
ะเมิน

1.
ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การปร การตรวจสมุดคู่มือก
ะเมินมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ิ จกรรมชุมนุม
2.
สังเกตการเข้าร่วมก
ิ จกรรม
3. การสอบถาม
4.
การปฏิบัติกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1.เกณฑ์การประเมินผล
2.เกณฑ์การประเมินคุณภา
พผู้เรียนตามมาตรฐาน
3.
แบบสอบถามประเมินความพ
ึ งพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้เกิดสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง
2. นักเรียนเกิดความสนใจศิลปะด้านดนตรีและการแสดง และใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้บริการพื้นที่ Green Wireless อย่างคุม้ ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
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หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองกลยุทธ์ของ สพม.32
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ

โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนด้านสุนทรียภาพ
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
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สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาทุกแห่ง มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน
และจัดสภาพแวดล้อมและบริการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ส่งเสริมให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตบริการให้มีความรูค้ วามสามารถมีพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา โรงเรียนมณีพฤกษ์
ดำาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมายภารกิจให้สถานศึกษานำามาปฏิบัติอย่างเต็มที่
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์
สร้างสุนทรียภาพให้ผู้ที่ศึกษาและร่วมกิจกรรมมีลักษณะนิสัยที่ดี ในการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนัน้
การออกกำาลังกาย การเล่นกีฬา เป็นปัจจัยหนึง่ ที่ทำาให้ร่างกายแข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
เห็นความสำาคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทำาโครงการขึน้ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีสุนทรียภาพและม
ี ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาที่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา
และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลั กษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตามศั กยภาพของนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ออกกำาลังกาย จะได้มีสุขภาพและพลานามั ยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทีด่ ี และมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม
5. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3) เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
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2.
3.
4.
5.

นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์
นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
นักเรียนร้อยละ 85 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

4) วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมชี้แจง/ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
30 ต.ค.
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
2563
2 ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
พ.ย. 2563 1,000 บาท กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
3 จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมความ
1 – 31 3,500 บาท กลุ่มสาระฯศิลปะ
สามารถด้านดนตรี
ม.ค. 2564
4 จัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 1 – 31 3,500 บาท กลุ่มสาระฯศิลปะ
พ.ค. 2564
5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
1 - 10
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ส.ค. 2564
6 สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม
1 - 10
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ส.ค. 2564
ทุกรายการสามารถถั วเฉลี่ยกันได้
5) รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินงบประมาณ 8,000 บาท
(จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ) จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
1 ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ
3,500
3,500
2 ส่งเสริมความสามารถด้านด้านดนตรี
1,000
1,000
3 ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
3,500
3,500
รวมทัง้ หมด
8,000
8,000
หมายเหตุ
การเบิกจ่ายงบประมาณขอถั วจ่ายทุกรายการ

6) การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

434
1. นักเรียนร้อยละ 85
มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
2. นักเรียนร้อยละ 85
เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์
3. นักเรียนร้อยละ 85
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
4. นักเรียนร้อยละ 85
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
5. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

การสำารวจ

แบบสำารวจ

การสำารวจ

แบบสำารวจ

แบบสำารวจ

แบบสำารวจ

การสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

การสังเกต

แบบสังเกต

7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ด้านศิลปะ การเล่นดนตรี การเต้น รักในการออกกำาลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ มีจิตใจแจ่มใส
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานโปงลาง
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
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มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมาก
ทำาให้เยาวชนรุ่นใหม่ละเลยด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลป์ไทย
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ดังนั้นเพื่อมิให้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ของไทยเราต้องสูญสลาย
จึงควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์ เพื่อถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เยาวชน
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำาศิลปะด้านนาฏศิลป์เผยแพร่สู่ชุมชนของตน อันจะนำามาซึ่งเป้าหมายทีพ่ ึงประสงค์
คือเยาวชนได้ เรียนรู้ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย เกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ
รู้จักรักและหวงแหนและสื บทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำารงอยู่ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์
และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

๓. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
ร้อยละ 90
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนตระหนักในคุณค่านาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาไทย
2. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยประยุกต์
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตาม
โอกาส อันเหมาะสม
4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมปรึกษาหารือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ
4. ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. ประเมินผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 63– กันยายน 64
กันยายน 64

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอดศักดิ์
ชาญประโคน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5. งบประมาณ
งบประมาณ จำานวน 50,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ดังนี้
ที่

กิจกรรม

1 ชุดการแสดง
2 เครือ่ งดนตรี
3 วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ หมด
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
30,000
30,000
15,000
15,000
5,000
5,000
50,000
50,000

6. ประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำาเร็จ
- จำานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
- สรุปแบบสอบถาม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผล
การสังเกต
แบบสังเกต
การสอบถาม

แบบสอบถาม
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1. นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
2. นักเรียนมีความรัก หวงแหน และมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
ชุมชนและกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม
4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ

โครงการ STEAM โนนเจริญพิทยาคมโมเดลผ่านศิราภรณ์
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สนองนโยบาย สพฐ.

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลำายง เครือคำา
นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์
นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถนักเรียนนั้นเน้นให้นักเรียน
มีทั้งทางด้านความรู้
ทักษะ
เจตคติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมการประดิ ษฐ์เครื่องประดับจากปะเก็นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้าน ความรู้
ทักษะ
เจตคติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการปลูกฝัง
พัฒนาคุณนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์
สุนทรียภาพทางด้านอดทนและมั่ นคงทางอารมณ์
ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติด
โดยคาดหวังผลสำาเร็จของการดำาเนินงานจะสามารถทำาให้นักเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความอดทน มุ่งมั่นสร้างงานให้ประสบความสำา เร็จ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างอาชีพได้
อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพโดยการจัดการเรียนรู้สทีมศึกษาผ่านเครือ่ งประดับศิราภรณ์(จัดทำาหลักสูตรส
ถานศึกษาบูรณาการ)(ม. 1 เรียนรู้เรื่องศิราภรณ์,ม. 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ศิราภรณ์,ม. 3 ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ศิราภรณ์,ม. 4 การประยุกต์ใช้ศิราภรณ์ในชีวิตประจำาวัน,ม. 5 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์,ม. 6
การตลาดสูส่ ากล ด้วยศิราภรณ์) STEAM (S เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สารประกอบที่ นำามาเป็นส่วนผสม T
เรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ช่วยออกแบบ การนำาเสนอและขายออนไลน์ E เรียนรู้ด้าน วิศวกรรม แบบ
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น้ำาหนัก ความแข็งแรง คงทน A เรียนรู้ด้านศิลปะ การวาดออกแบบลวดลาย เทคนิคการใช้สีและ M
เรียนรู้ด้านคณิศาสตร์ การคิดคำานวณความคุ้ มค่า ขนาด รูปร่าง รูปทรง การหาพืน้ ที่ การคิดร้อยละ
บัญชีรายรับรายจ่าย )
2.2
เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อเรียนรู้การประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์จากปะเก็นของชุมชนโดยมีการจ
ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจโรงเรียน
2.3 เพื่อผลิตเครื่องประดับศิราภรณ์จากปะเก็นให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
2.4 เพื่อพัฒนาแบรนด์ โนนเจริญพิทยาศิราภรณ์ ไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ(อาเซียน)
2.5 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยรวมทั้งอนุรักษ์ภาษาถิ่น(ส่วย ลาว เขมร)
2.6 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมและบุคคลในชุมชน
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำานวน 612 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 43 คน
3. ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3.2 ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนโนนเจริญผลิตเครื่องประดับจากปะเก็นได้
2. ส่งเครื่องประดับจากปะเก็น ภายใต้แบรนด์ โนนเจริญพิทยาศิราภรณ์ สู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศได้
3. โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเป็นวิสาหกิจโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์ฝึก
อาชีพการประดิษฐ์เครื่องประดับจากปะเก็น
4. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้เรียนรู้โดยผ่านการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
5. เผยแพร่งานศิลปะนาฏศิลป์ไปสู่ชุมชนในช่องทาง Online ช่องยูทูป เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ไลน์แอด,offline การออกบูธ ออกงานต่างๆ
6. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมและบุคคลในชุมชนมีรายได้จากการขายเครือ่ งประดับ
จากปะเก็น
4. ขั้นตอนการดำาเนินงาน
กิจกรรม การประดิษฐ์เครื่องประดับจากปะเก็น
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเ งบประ ผู้รับผิดชอบ
วลา มาณ
1. ประชุมวางแผนร่วมกับนักเรียนแกนนำา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ค.
นางลำายง
คณะกรรมการสถานศึ กษาและผู้นำาชุมชน
63
เครือคำานางสา
และศึกษานิเทศน์จากเขตพื้นที่การศึกษา
วเขมสิตา
2. ประชาสัมพันธ์ นัดหมายบุ คคลภายนอกที่ สนใจ
ตำารารัมย์
ต.ค.
นายเทอดศักดิ์
63
ชาญประโคน
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3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำาหรับการฝึกอบรมและวิทยากร(นักเรียน)

มิ.ย.6
3–
ก.ค.
63
4.
มิ.ย.6
นัดหมายบุ คคลในชุ มชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชี พโ 3 –
นนเจริญพิทยาคม
ก.ย 64
5. ถ่ายทอดและเผยแพร่ แก่นักเรียนและกลุ่มผู้สนใจ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเ งบประ ผู้รับผิดชอบ
วลา มาณ
6. ลงมือปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพผลิตภันฑ์ให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
7.
จัดจำาหน่ายสินค้าผ่านศูนย์จำาหน่ายสินค้า(1.ศูนย์จำาหน่ายสินค้าโรงเรียนโ
นนเจริญพิทยาคม2.ศูนย์จำาหน่ายสินค้านวัตวิถีตำาบลหินลาด
อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 3.ศูนย์จำาหน่ายสินค้า0top
อำาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
4.ศูนย์จำาหน่ายสินค้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด(อยู่ในขั้นตอนดำาเนินการติดต่อ)
และจำาหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์
8. จัดทำาเป็นรูปแบบ วิสาหกิจโรงเรียนโดยจะมีการระดมทุนจากนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาในรูปแบบสหกรณ์
เพื่อเป็นทุนดำาเนินการวิสาหกิจโรงเรียน
(ธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ,ศิลปะ,คณิตศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์)โดยมีโครงสร้าง
องค์กร(โดยมีนักเรียนเป็นผู้ดำาเนินการหลัก)
มีการบริหารจัดการทีช่ ัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้
9. ติดตามผล นำาผลมาปรับปรุงแก้ไขกลับไปพัฒนาเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป ก.ย 63
5. งบประมาณ
เงินสนับสนุนงบประมาณจาก CP ALL 80,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ค่าตอบแทน
1
2
3
4

ค่าวัสดุอุปกรณ์สำาหรับทำาเครื่องประดับจากปะเก็น
ค่าบรรจุภัณฑ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำาหรับศูนย์ฝึกอาชีพ
ค่าวัสดุตู้โชว์ ไฟสปอต์ไลท์ พรมแดง และเอกสารอื่นๆ
รวมทัง้ หมด
80,000
หมายเหตุ
การเบิกจ่ายงบประมาณขอถั วจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

5,000

30,000

-

-

80,000
80,000

แหล่งที่มาของข้อมูล

เงื่อนไขคว
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1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 85
แบบสอบถามความพึ งพอใจ 1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
แบบสอบถามความพึ งพอใจ 2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนโนนเจริญผลิตเครื่องประดับจากปะเก็นได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
2. ส่งเครื่องประดับจากปะเก็น ภายใต้แบรนด์ โนนเจริญพิทยาศิราภรณ์
สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
3.
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเป็นวิสาหกิจโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์ฝึกอาชีพการประดิษฐ์เครื่องปร
ะดับจากปะเก็น
4. นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้เรียนรู้โดยผ่านการจัดการเรียนรู้สะเต็มคิดเป็นร้อยละ 100
5. เผยแพร่งานศิลปะนาฏศิลป์ไปสู่ชุมชนในช่องทาง Online ช่องยูทูป เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ไลน์แอด,offline การออกบูธ ออกงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100
6.นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมและบุคคลในชุมชนมีรายได้จากการขายเครือ่ งประดับจาก
ปะเก็น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเขมสิตา ตำารารัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางลำายง เครือคำา)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการศิลปะกับชีวิต
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายศักดา แสงประโคน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อย 3 สาระด้วยกัน คือ
1.
สาระทัศนศิลป์
2.
ดนตรี
3.
สาระนาฏศิลป์
ทั้ง
3
สาระนัน้
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ทฤษฏีและปฏิบัติ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิ ลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์
เป็นสิ่งสำาคัญที่สามารถทำาให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมค่านิยมทางศิล
ปะเห็นคุณค่าของศิลปะทีเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
มีทักษะในการดำารงชีวิตมั่นใจใจตนเองและกล้ าแสดงออก
มีความเป็นไทยมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภู มิปัญญาท้องถิ่น
2) เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทัง้ 3 สาระ
4)
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เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการแสดงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย
6) ส่งเสริมการแสดงออกอย่ างสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะทุกคน
2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานทางศิลปะ ทั้ง 3 สาระอยู่ในระดับดี
4. วิธีดำาเนินการ/ขั้นตอนการดำาเนินการ
งาน/กิจกรรมที่สำาคัญ
1) พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
(1) พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์
(2) พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี
(3) พัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฎศิลป์
2) การแข่งขันทักษะทัง้ 3 สาระ
(1) กิจกรรมวาดภาพวันไหว้ครู
(2) กิจกรรมการแสดงเพื่ อระลึกถึงพระคุณครู
อาจารย์
(3) แข่งขันร้องเพลงลูกท่ง
(4) วาดภาพระบายสี
(5) วาดภาพระบายสี
(6) กิจกรรมการแสดงวันพ่อ
3) การส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ
(1) การแสดงในวันสำาคัญ
(2) จัดตั้งวงดนตรี
(3)
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทางด้านศิล
ปะ
รวม

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี
นายศักดา
การศึกษา
แสงประโคน
/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
ะ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

5,000

ตลอดปี
การศึกษา
มิ.ย. 64
ม.ค. 64

5,000
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 5,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
1 ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ
2,500
2,500
2 วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2,500
2,500
รวมทัง้ หมด
5,000
5,000
หมายเหตุ
การเบิกจ่ายงบประมาณขอถั วจ่ายทุกรายการ
6. ประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ระดับความสำาเร็จ วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1)

100 %

การสังเกต

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ
้น
2) ร้อยละของผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
น

80 %

การสังเกต

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุม่ สาระศิลปะเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทัง้ 3 ด้าน คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
3). นักเรียนมีทักษะด้านการแสดงออกทางศิลปะ อย่างสร้างสรรค์
4) นักเรียน มีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่า และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย
5) นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ
6) นักเรียนมีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายศักดา แสงประโคน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
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กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา สิ่งที่จำาเป็นและมีความสำาคัญในการเรียนการสอน
คือการปฏิบัติกิจกรรมกีฬาในสถานที่หรือสนามที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบซึ่งจะมีผลทำาให้นักเรียนได้นำาทัก
ษะทีไ่ ด้ศึกษามานำามาใช้ โดยเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น
ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการปฏิ บัติโดยตรง และมีส่วนทำาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้
อีกทั้งทำาให้การเรียนรู้ทักษะของนักเรียนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะได้เรียนจากอุปกรณ์จริงและสถานการณ์จริง
ดึงดูดให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาลดปัญหาการติดสิ่งเสพติดได้อีกด้วย เป็นการฝึกความมีระเบียบ
ความรับผิดชอบ และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา
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สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่นักเรียน ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสบผลสำา เร็จมากขึน้ มากขึน้
2.2 ส่งเสริมและกระตุน้ ให้นักเรียน
บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกายและปลู กฝังทัศนคติที่ดีทางด้านก
ี ฬาและหลีกเลี่ยงจากสิง่ เสพติดทุกชนิด
2.3 เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิงกีฬาและศักยภาพของนักกีฬา การแข่งขันกีฬา
และเตรียมความพร้อมเพื่อจะแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้นต่อไป
2.4
เพื่อให้เกิดจิตสำานึกรักบ้านเกิดโดยการใช้การกีฬาเป็นสื่อในการเชือ่ มสัมพันธไมตรีกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร
และใช้ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ชุมชน ตลอดจนครอบครั วต่อไป

3. เป้าหมายกิจกรรม
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 612 คน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม จำานวน 43 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีสถานทีเ่ พื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬา
2. สามารถใช้อุปกรณ์การกีฬาและสนามกีฬาหรือสถานทีม่ าใช้พัฒนาทักษะด้านกีฬา
ได้เพิ่มขึ้น
3. ครูพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำาให้เกิดทัศนคติที่ดีในการกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุม วางแผน
ร่างและเขียนโครงการ
เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ดำาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลการดำาเนินงาน
ประเมินผลและรายงานผล
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ระยะเวลา
กันยายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

งบประมาณ
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โดยเบิกจ่ายจากเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกา
รศึกษาขัน้ พื้นฐาน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ) ประจำาปีการศึกษา 2563
เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามรายะเอี ยดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. จัดทำาป้ายคณะสี ป้ายละ 1,500 บาท จำานวน 4 สี รวมเป็นเงิน
6,000 บาท
2. จ้างเหมาทำาอาหาร
รวมเป็นเงิน
12,000 บาท
3. จัดแสดงพิธีเปิด
รวมเป็นเงิน
2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,000 บาท
* ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
6. การติดตาม การประเมินผล การรายงาน
6.1 แบบสรุปผลการดำาเนินโครงการ
6.2 แบบนิเทศติดตามผลการดำาเนินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพิ่มหรือพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน ครูและผู้สนใจ
7.2 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสบผลสำา เร็จมากขึน้ มากขึน้
7.3 เพื่อให้นักเรียนได้นำาทักษะทีเ่ รียนมานำามาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง
7.4 มีนักกีฬาที่เก่งและมีทักษะทางด้านกีฬาดีเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน ชุมชน เพื่อแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้นไป
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา(กีฬาในระดับต่างๆ)
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จนนำาไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกกำาลังกาย
รวมทั้งยังสร้างนักกีฬาไปแข่งขันในระดับเขตและระดับชาติ
เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่

2

)

พ.ศ.2545

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
3) เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขต และระดับที่สูงขึ้นไป
4) เพื่อสร้างนักกีฬาและผลงานทางการกีฬาของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ของ สมศ. ร้อยละ 90
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีผลงานการประกวด
และการแข่งขันด้านกีฬาให้มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวแทนในระดับเขตและระดับที่สูงขึ้นไป
4. วิธีการดำาเนินงาน
4.1 กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับสหวิทยาเขต และจังหวัด
กิจกรรมและขั้นตอน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ
ต.ค. – พ.ย. 63
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นดำาเนินการ
17,500
พ.ย.63 – ก.ย. 64
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นติดตามและประเมินผล
พ.ย.63 – ก.ย. 64
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมและขั้นตอน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ
ต.ค. – พ.ย. 63
ขั้นดำาเนินการ
ขั้นติดตามและประเมินผล

2,500

พ.ย.63 – ก.ย. 64

-

พ.ย.63 – ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

5. งบประมาณ
โดยเบิกจ่ายจากเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกา
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รศึกษาขัน้ พื้นฐาน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ) ประจำาปีการศึกษา 2563
เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามรายะเอี ยดค่าใช้จ่ายดังนี้
จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
1 ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา
10,000
10,000
2 วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10,000
10,000
รวมทัง้ หมด
20,000
20,000
หมายเหตุ
การเบิกจ่ายงบประมาณขอถั วจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามผลและประเมินผล
1) สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติทักษะด้านกิจกรรมกีฬา
2) ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้านกีฬา
3) การตอบแบบประเมิน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักกีฬาให้มีสมรรถภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
2) นักกีฬามีทักษะความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา
3) นักกีฬาของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น
4) บุคลากรกีฬาของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึ้น
5) โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีการบริหารจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ ร่วมกัน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายชิดณรงค์ สุมทิรัมย์)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
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ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อโครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

โครงการนวดแผนไทยบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างงานอาชีพ
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา
สนองเป้าหมายของ สพม.32 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
สนองมาตรฐานการศึ กษาฯ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีจิตสำานึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC
191
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนิตยา จำาปาวะดี
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำาเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
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จากการดำาเนินงานโครงการนวดแผนไทยบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างงานอาชีพในโรงเรียนโนนเจริญพิ
ทยาคมในปีการศึกษา
2562
ที่ผ่านมา
พบว่าโครงการนีเ้ ป็นที่น่าสนใจได้รับความร่วมมือและการตอบรั บจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
ทำาให้นักเรียนบางคนมีรายได้จากการนวด โดยทำาเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียนและจากเหตุ ผลดังกล่าว
ทำาให้โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเห็นควรส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนวด
การทำาและใช้ลูกประคบสมุนไพร
การอบสมุนไพรด้วยกระโจม
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพในโรงเรียน
ทำาให้เด็กนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน
โดยผ่านกระบวนการสร้างผลผลิตจากการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
จนส่งผลให้เกิดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สู่ตลาดอาชีพ ในชุมชนและตลาดอาเซี ยนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพในโรงเรียนให้กับนักเรียน
2.
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเรือ่ งการนวด
การทำาและใช้ลูกประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพรด้วยกระโจมไม่ให้สูญหายจากชุมชน
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีให้เกิดกับนักเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตประจำาวันและทำาเป็นอาชีพในอนาคตต่อไป
5.
เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานและเป็ นที่รู้จักของคนในชุมชนอย่างมืออาชีพและมุง่ สู่ตลา
ดอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครูจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริงโดยการลงมื อปฏิบัติและการสร้างผลิตภัณฑ์ได้
2. นักเรียนผ่านการฝึกอบรมเน้นการสร้างอาชีพและสามารถสร้ างผลิตภัณฑ์และบริการได้
3. โรงเรียนมีสถานประกอบกิ จกรรมที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการนวด
การทำาและใช้ลูกประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพรด้วยกระโจม
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
4. กิจกรรมและการดำาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุม วางแผน
ร่างและเขียนโครงการ
เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลา
กันยายน 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิตยา จำาปาวะดี
นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน
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ดำาเนินการตามโครงการ
ติดตามผลการดำาเนินงาน
ประเมินผลและรายงานผล

ตุลาคม 2563
– กันยายน 2564
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2564

5. งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ จำานวน 3,000 บาท จำาแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่าเอกสารประกอบการดำาเนินงาน
2. วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

เงินอุดหนุน
1,500
1,500
3,000

รวม
เงินเรียนฟรี
-

หมายเหตุ

รวม
1,500
1,500
3,000

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบสอบถามความพึ งพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ

เงื่อนไขคว
1 บุคลากรภายในโรงเรียน ร้อย
มีความพึงพอใจในระดับดี
2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85
มีความพึงพอใจในการดำาเนินงา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการนวด และการนวดโดยใช้ลูกประคบ
2. นักเรียนมีทักษะในการนวด และการนวดโดยใช้ลูกประคบที่ถูกต้อง
3. นักเรียนมีนิสัยรักอาชีพ มีระเบียบวินัย อดทนอดกลั้น
สุภาพอ่อนโยนและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิตยา จำาปาวะดี)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา เกาะสูงเนิน)
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวนัสนันท์ สอนสมนึก)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำานวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสูก่ ารปฏิบัติ

การบริหารแผนสู่การฏิบัติ
การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ (Management)
โดยทั่วๆไปการวางแผนเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการระบุวัตถุประสงคที่ตองการ มีการกําหนดกลยุทธ
ตางๆที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้นได
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การวางแผนเปนสิ่งจําเปนเพราะมีสวนทําใหผูบริหารและเจาหนาที่รูแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ลดการดําเนินงานทีซ่ ้ําซอนหรืองานทีส่ ิ้นเปลือง
และชวยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
เพราะการวางแผนทีด่ ีจะตองมีการคาดคะเนทิศทางหรือสถานการณในอนาคตและวางแผนโดยคํานึงถึงการเ
ปลี่ยนแปลงตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนีก้ ารวางแผนยังเปนประโยชนสําหรับการควบคุมซึ่งถาไมมีการวางแผน
ก็จะไมมีวิธีการใดควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตงบประมาณที่มีคอนขางจํากัด
การวางแผนจึงเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ โดยทั่วๆ
ไปที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้นได การวางแผน
มีความสําคัญมากในการบริหารงาน เพราะจะชวยทําใหไมตองลองผิดลองถูก ทําใหความไมแนนอน
และการเปลี่ยนแปลงเกิดความสมดุล หากมีการวางแผนลวงหนาจะชวยใหเกิดความผิดพลาดนอย
องคกรสามารถไปสูจ ุดมุงหวังดังประสงค ประหยัดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุม คา
และเอื้ออํานวยในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและได รับผล
ที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จึงไดมีการศึกษาและวางแผนงานไวลวงหนา เนื่องจากจะได
มีการศึกษาปัญหา และหาทางแกไขทีเ่ หมาะสม มีการกําหนดเป้าหมายของแผนงานเพือ่ เปนแนวทางให
การปฏิบัติงานมีทิศทางการทํางานเปนทิศทางเดียวกัน และมีการรวมกันวางแผนปฏิบัติงาน
รวมถึงพิจารณาถึงทรัพยากรที่จะใชในการปฏิบัติงานไดแก แรงงาน งบประมาณ ระยะเวลา วัตถุดิบ
และเทคโนโลยี การวางแผนทีด่ ีจะทําใหสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงงานได
และทําใหบรรลุเป้าหมายไดในทีส่ ุด การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนการแปลงแผนงาน
เชิงกลยุทธไปสูกิจกรรมยอยในเชิงปฏิบัติ
โดยไดวางหลักการและแนวทางในการควบคุมการประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงกา
รดังนี้
1. การกําหนดมาตรฐานทีใ่ ชวัด จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ
ของโรงเรียน เชน ปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลาที่ใช จํานวนเงินที่ใช เปรียบเทียบกับงบประมาณ
การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เปนตน
2. การวัดผลการดําเนินงานโครงการทีท่ ําไดจริง ไดแกการวัดผลการดําเนินโครงการทีเ่ กิดขึ้นจริง
เชน จํานวนผูเ ขารวมโครงการ ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
3. การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดจริงกับมาตรฐาน
เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโครงการกับมาตรฐานของโรงเรียน
4. การแกไขใหถูกตอง เปนการดําเนินการทางดานการบริหาร
เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริง
กับมาตรฐานเพื่ อปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ตองการ
โดยการควบคุมและติดตามผลการประเมินโครงการ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึง เทคนิคตางๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวาโครงการนัน้ ตรงตอความ
ตองการของสถานศึกษาหรือไม
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2. การควบคุมดานปริมาณ คือ การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในทางปริมาณ
เชน การวัดจํานวนผูเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการเปนไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไวหรือไม
3. การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพือ่ ควบคุมคาใชจาย
โดยใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ ดานไวลวงหนา เมื่อเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติ
ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว
4. การควบคุมดานเวลา คือ การควบคุมใหการดําเนินงานโครงการตางๆ
ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําไดเสร็จตามกําหนดเวลาทีว่ างเอาไว
ประเด็นการประเมิ นผลโครงการ ประกอบดวย
1. การประเมินผลกระบวนการ หรือการประเมิน จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของ
โครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดทํากิจกรรมตางๆ วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ที่จะสงผลใหเกิดผลงานของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง
1.1 การดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปัญหาอุปสรรค
ในการบรรลุผลงานและผลลั พธ
1.2 การจัดหาทรัพยากรของโครงการในแตละขั้นตอน ตามระยะเวลาที่ กําหนด
1.3 วิเคราะหปัจจัยภายนอกทีอ่ ยูเหนือการควบคุม
ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
1.4 มูลคาของผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย
2. การประเมินผลที่ไดรับของโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล จะเนนการวิเคราะห
ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงานของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการไดหรือไม เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกีย่ วกับ
2.1
ประเมินผลความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว
2.2 ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคาของงาน / โครงการ
2.3 วิเคราะหปัจจัยภายนอกทีอ่ ยูเหนือการควบคุม
ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
3. การประเมินผลกระทบของโครงการ
จะเนนการวิเคราะหผลที่ไดรับตอเนื่องจากประสิ ทธิผลของโครงการ
โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการจะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
แผนงานไดมากนอยเพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกีย่ วกับ
3.1 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
และผลกระทบที่มีตอแผนงานตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว
3.2 วิเคราะหปัจจัยภายนอกทีอ่ ยูเหนือการควบคุม
ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ แบงออกเปนดังตอไปนี้
1. ชั้นตอนแรก ประกอบดวย
1.1 พัฒนากรอบแนวความคิดเกี่ยวกับโครงการ
1.2 ระบุประเด็นหลักๆ ที่จะประเมิน
1.3 พัฒนาขอคําถาม และผลลัพธที่สามารถวัดได
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1.4 ออกแบบประเมินผล แนวทางการประเมิน และบุคคลที่จะศึกษา เวลาทีจ่ ะปฏิบัติ
และเอกสารอางอิง
2. ขั้นตอนกระบวนการประเมิ น การลงมือศึกษาและรายงาน ประกอบดวย
2.1 การเก็บขอมูล
2.2 การวิเคราะหขอมูล
2.3 รายงาน ซึ่งประกอบดวย ความเปนมา คําถามทีศ่ ึกษา กระบวนการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล ขอคนพบ ขอสรุป และขอเสนอแนะ
2.4 การเผยแพร

ภาคผนวก

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
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**********************************************************
คณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำาแผนงบประมาณประจำา ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2564 ได้

(นายสมใจ เขมะปัญญา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

(นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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คำ สั่งโรงเรียนโนนเจริญพิทย คม
ที่ ๒๐๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก รจั ดทำ แผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔
********************************************************************************
ก รว งแผนมีคว มสำ คัญและเป็นสิ่งจำ เป็นอย่ งยิ่งในก รบริห รง นในองค์กรให้ประสบผลสำ เร็จเพร ะเป็นเครื่องม
ื อในก รกำ หนดทิศท ง แนวท งก รปฏิบัติง นให้ดำ เนินไปสู่เป้ หม ยได้อย่ งเป็นระบบ
และมีประสิทธิภ พ ดังนั้นโรงเรียนโนนเจริญพิทย คมจึงจำ เป็นต้องจัดทำ แผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ
๒๕๖๒ เพื่อให้ก รดำ เนินง นเป็นไปด้วยคว มเรียบร้อย สำ เร็จต มวัตถุประสงค์หรือเป้ หม ยทีก่ ำ หนดไว้
จึงแต่งตั้งคณะกรรมก รดำ เนินง นดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ ายอำานวยการ
๑.๑ น ยกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
ผู้อำ นวยก รโรงเรียน
ประธ นกรรมก ร
๑.๒ น งลำ ยง เครือคำ
ผู้ช่วยผูอ้ ำ นวยก รโรงเรียน
กรรมก ร
๑.๓ น ยหลักชัย เนริกูล
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๑.๔ น ยสมใจ เขมะปัญญ
ประธ นคณะกรรมก รสถ นศึกษ
กรรมก ร
๑.๕ น ยมิตรชัย สิงห์วงศ์
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๑.๖ น งวนัสนันท์ สอนสมนึก
ครู
กรรมก ร
๑.๗ น ยสร วุฒิ สิงห์รัมย์
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก รและเลข นุก ร
๑.๘ น งส วเขมสิต ตำ ร รัมย์
ครู
กรรมก รและผู้ ช่วยเลข นุก ร
มีหน้าที่ ๑. กำ หนดนโยบ ย ควบคุมดูแล อำ นวยคว มสะดวกในก รดำ เนินง นให้มีประสิทธิภ พ
๒. ให้คำ ปรึกษ และข้อเสนอแนะในก รแก้ไขปัญห ต่ ง ๆ ในก รดำ เนินง น
๒. คณะกรรมการดำา เนินงานฝ่ายจัดทำาแผนงาน/โครงการ
๒.๑ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๒.๑.๑ น ยสร วุฒิ สิงห์รัมย์ ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษประธ นกรรมก ร
๒.๑.๒ น งสุด รัตน์ สุขผดุง
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษรองประธ นกรรมก ร
๒.๑.๓ น งลำ จวน สีพะรัง
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๒.๑.๔ น ยวินัส ใยยอง
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๒.๑.๕ น ยจิรศักดิ์ เครือคำ
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๑.๖ น งส วสรย คิดประโคน ครู
กรรมก ร
๒.๑.๗ น งส วเขมสิต ตำ ร รัมย์ ครู
กรรมก ร
๒.๑.๘ น งพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์ ครู
กรรมก ร
๒.๑.๙ น งส วนงลักษณ์ ป จุติ
ครู
กรรมก ร
๒.๑.๑๐ น ยธีรภัทร์ วัจน
ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๒.๑.๑๑ น งส วอรทัย หงษ์สอ
เจ้ หน้ ที่งบประม ณ
กรรมก รและเลข นุก ร
๒.๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒.๒.๑ น งวนัสนันท์ สอนสมนึก
ครู
ประธ นกรรมก ร
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๒.๒.๒ น งนิธนันท์ เครือคำ
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษรองประธ นกรรมก ร
๒.๒.๓ น ยณัฐพงศ์ ล มี
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๒.๒.๔ น ยสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๒.๒.๕ น งส วอัญชลิต อัมร นนท์ ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๒.๒.๖ น งสุกัญญ เก ะสูงเนิน ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๒.๗ น ยส ม รถ ยงปัญญ
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๒.๘ น ยนร วิชญ์ สีสุร ขครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๒.๙ น ยชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ครู
กรรมก ร
๒.๒.๑๐ น งส วเขมสิต ตำ ร รัมย์ ครู
กรรมก ร
๒.๒.๑๑ น ยธน สำ รวมจิตร
ครู
กรรมก ร
๒.๒.๑๒ น งส ววรัญญ ปุร สะกัง ครู
กรรมก ร
๒.๒.๑๓ น งส วสรย คิดประโคน ครู
กรรมก ร
๒.๒.๑๔ น งส วอัญชน เกตุพันธ์ ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๒.๒.๑๕ น งส วปนัดด ว่องไว
ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๒.๒.๑๖ น งส วบุษบ พชรบัณฑิตวงศ์ ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๒.๒.๑๗ น งส ววนัสนันท์ สอนสมนึก ครู
กรรมก รและเลข นุก ร
๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๓.๑ น งลำ ยง เครือคำ
ผู้ช่วยผูอ้ ำ นวยก รโรงเรียน
ประธ นกรรมก ร
๒.๓.๒ น ยมิตรชัย สิงห์วงศ์
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษรองประธ นกรรมก ร
๒.๓.๓ น ยนพรัตน์ จรูญประโคน ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๒.๓.๔ น ยนร วิชญ์ สีสุร ชครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๓.๕ น ยกรีฑ พล แสนคำ
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๓.๖ น ยธีรภัทร์ วัจน
ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๒.๓.๗ น ยเทอดศักดิ์ ช ญประโคน ครู
กรรมก รและเลข นุก ร
๒.๓.๘ น ยชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ครู
กรรมก รและผู้ ช่วยเลข นุก ร
๒.๔ กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
๒.๔.๑ น ยหลักชัย เนริกูล
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษประธ นกรรมก ร
๒.๔.๒ น ยกนก น ประโคนครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษรองประธ นกรรมก ร
๒.๔.๓ น งส วนิตย จำ ป วะดี ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๔.๔ น ยส ม รถ ยงปัญญ
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๒.๔.๕ น งส วเขมสิต ตำ ร รัมย์ ครู
กรรมก ร
๒.๔.๖ น ยชิดณรงค์ สุมทิรัมย์
ครู
กรรมก ร
๒.๔.๗ น งส วสรย คิดประโคน ครู
กรรมก ร
๒.๔.๘ น ยธีรภัทร์ วัจน
ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๒.๔.๙ น ยศักด แสงประโคน
พนักง นร ชก ร
กรรมก ร
๒.๔.๑๐ น ยคธ กร ยินดี
เจ้ หน้ ที่ธุรก ร
กรรมก ร
๒.๔.๑๑ น งส วอรทัย หงษ์สอ
เจ้ หน้ ที่งบประม ณ
กรรมก ร
๒.๔.๑๒ น ยธงชัย พรมบุตร ช่ งไฟฟ้ ๔
กรรมก ร
๒.๔.๑๓ น ยเพียร คิดประโคน
ช่ งไฟฟ้ ๔
กรรมก ร
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๒.๔.๑๔ น ยยงยุทธ แสงนวน
นักก รภ รโรง
กรรมก ร
๒.๔.๑๕ น งกนิษฐ ย้วนบุญหลิม แม่บ้ น
กรรมก ร
๒.๔.๑๖ น งพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์ ครู
กรรมก รและเลข นุก ร
มีหน้าที่ ๑. จัดทำ กิจกรรมของง น และโครงก รต มแผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔ ในส่วน
ที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน สอดคล้องกับนโยบ ยสำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขัน้ พื้นฐ น กลยุทธ์และจุดเน้น
ของโรงเรียน
๒. นำ เสนอปัญห อุปสรรคของก รปฏิบัติง นในรอบปีที่ผ่ นม แลกเปลี่ยนคว มคิดเห็นและเสนอ
แนะแนวท งก รแก้ไขปัญห และอุปสรรคเพื่อพัฒน ก รศึกษ ของโรงเรียน
๓. บันทึก รวบรวม และหลอมข้อมูลในก รจัดทำ แผนแผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔
ให้แล้วเสร็จทันเวล ทีก่ ำ หนด
๔. ปฏิบัติง นอืน่ ๆต มที่ผู้บังคับบัญช มอบหม ย
๓. คณะกรรมการฝ่ ายรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกสาร
๓.๑ น ยสร วุฒิ สิงห์รัมย์ ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษ
ประธ นกรรมก ร
๓.๒ น งสุด รัตน์ สุขผดุง
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษรองประธ นกรรมก ร
๓.๓ น งลำ จวน สีพะรัง
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๓.๔ น ยวินัส ใยยอง
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก รพิเศษกรรมก ร
๓.๕ น ยจิรศักดิ์ เครือคำ
ครู วิทยฐ นะ ครูชำ น ญก ร
กรรมก ร
๓.๖ น งส วสรย คิดประโคน
ครู
กรรมก ร
๓.๗ น งส วเขมสิต ตำ ร รัมย์
ครู
กรรมก ร
๓.๘ น งพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์ ครู
กรรมก ร
๓.๙ น งส วนงลักษณ์ ป จุติ
ครู
กรรมก ร
๓.๑๐ น ยธีรภัทร์ วัจน
ครูผู้ช่วย
กรรมก ร
๓.๑๑ น งส วอรทัย หงษ์สอ
เจ้ หน้ ที่งบประม ณ
กรรมก รและเลข นุก ร
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมข้อมูล จัดทำ เอกส รก รจัดทำ แผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔
และเอกส รต่ งๆที่เกี่ยวข้อง
๒. ประส นง นกับฝ่ ยบริห ร กลุ่มส ระก รเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบในก รดำ เนินง น
๓. บันทึก รวบรวม และหลอมข้อมูลในก รจัดทำ แผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔
๔. จัดทำ รูปเล่มแผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔
๕. นำ เสนอแผนปฏิ บัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔ (ฉบับร่ ง)
ต่อฝ่ ยบริห รและคณะกรรมก รสถ นศึ กษ ขัน้ พื้นฐ นโรงเรียนโนนเจริญพิทย คม
๖. ประช สัมพันธ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติก ร ประจำ ปีงบประม ณ ๒๕๖๔

ขอให้ผู้ที่ได้รับก รเสนอแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ ที่ด้วยคว มวิริยะ อุตส หะ เพื่อให้เกิดผลดี
แก่ท งร ชก รสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุล คม พ.ศ.๒๕๖๓
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล คม พ.ศ.๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
(น ยกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ)
ผู้อำ นวยก รโรงเรียนโนนเจริญพิทย คม

