ก
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
แผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี การศึ ก ษา 2563 เล่ ม นี้ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี๒ได้ให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
ขอให้ โ รงเรี ยนก ากั บ ดู แ ลนิ เ ทศติ ด ตามให้ ก ารด าเนิ น งานของโรงเรี ยนเป็ นไปตามแผน ปฏิ บัติ ก าร
ประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายและตัวชี้วดั ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ,หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) และหลักสู ตร
ตามมาตรฐานสากล ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตามเป้าหมายตัวชี้วดั ความสาเร็ จที่โรงเรี ยนตั้งไว้
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายบัญญัติ สุขขัง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

ข
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

คานา
แผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี การศึ ก ษา 2563 โรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ จัด ท าขึ้ น โดยการน า
แผนพัฒนาการศึ กษาของสถานศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยเน้นการบริ หารการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 โดยมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบตั ิ การในการดาเนิ นงาน ที่คานึ งถึงนโยบายของโรงเรี ยน
ตลอดจนถึงคุณภาพตามเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
และคารับรองในการปฏิบตั ิราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และให้สามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้าหมายไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2563 สาเร็ จได้ดว้ ยดี จากการร่ วมมือของคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยมีโครงการทั้งสิ้ น 23 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการกลยุทธ์ที่ 1 จานวน
8 โครงการ กลยุ ทธ์ ที่ 2 จ านวน 1 โครงการ กลยุ ทธ์ ที่ 3 จ านวน 3 โครงการ กลยุ ทธ์ ที่ 4 จ านวน 6 โครงการ
และกลยุทธ์ที่ 5 จานวน 5 โครงการ และได้ผ่านการประชุมให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐานโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ในคราวประชุ มครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวันที่ 25 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2563 เรี ยบร้ อยแล้ว
และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2563 เล่มนี้ จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หาร
การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้มี ค วามชัด เจน สามารถน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ ไ ด้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรม
มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อการบริ หารการจัดการศึก ษาของโรงเรี ย น สามารถติ ดตาม
ตรวจสอบประเมินผลความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายตัวชี้ วดั ที่กาหนด ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนา
ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้อ งกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ คณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2563 และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ ให้ความร่ วมมือในการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2563 ไว้ ณ โอกาสนี้

(นายประยงค์ อินนุพฒั น์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ค
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สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คานา

ข

สารบัญ

ค

บทที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลผูบ้ ริ หาร
ตรา / เข็ม / สี / อักษรย่อ / คติพจน์ / ปรัชญา / พระพุทธรู ปประจาโรงเรี ยน
โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
ข้อมูลครู และบุคลากร
ข้อมูลจานวนห้องเรี ยนและจานวนนักเรี ยน
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
ผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
➢ 1. ด้ านคุณภาพการศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1.2.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนรายคุณลักษณะ
1.2.2 การประเมินลักษณะผูเ้ รี ยนที่มีความภูมิใจในความเป็ นไทย
1.2.3 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมในสังคมทักษะพื้นฐาน
และการมีเจตคติที่ดี
1.3 การป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพ
1.3.1 การประเมินสมรรถภาพทางร่ างกายตามเกณฑ์ของ นร.แต่ละระดับชั้น
1.3.2 การประเมินดัชนีมวลกายนักเรี ยนของนักเรี ยนทุกระดับชั้น
1.4 การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562

1
1
2
3
4
6
7
8
8
8
13
13
14
15
15
16
17
18

ง
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สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง

หน้ า
ผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา (ต่อ)

▪
➢
➢
➢
➢

2.
3.
4.
5.

ด้านโอกาสทางการศึกษา
ด้ านคุณภาพของบุคลกร
ด้านการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ด้านการประเมินผลกิจกรรมของโครงการตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
➢ 6. ด้านความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเทียบกับค่าเป้ าหมาย
ตามตัวชี้วัด
➢ 7. ด้านข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในปี การศึกษา 2563

20
21
22
23
23
24
25
26
27

บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
▪ วิสัยทัศน์
▪ พันธกิจ และเป้าประสงค์
▪ คติพจน์/ ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ค่านิยมหลัก
▪ กลยุทธ์
▪ เทียบเป้าประสงค์กบั กลยุทธ์
▪ ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของโรงเรี ยนเทียบกับค่าเป้าหมาย ปี การศึกษา 2563

28
28
28
29
29
30
31

บทที่ 3 แผนการจัดสรรงบประมาณ
▪ ตาราง 1 ประมาณการรายรับของงบประมาณ
▪ ตาราง 2 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
▪ ตาราง 3 แสดงจานวนเงินอุดหนุนยอดยกมา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563 )
▪ ตาราง 4 รายการจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามแผนกลยุทธ์และหมวดงบประมาณ

47
47
49
49
50

จ
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สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
บทที่ 3 แผนการจัดสรรงบประมาณ (ต่อ)
▪ ตาราง 5 แผนการใช้งบประมาณตามโครงการ กลยุทธ์ที่
แผนการใช้งบประมาณตามโครงการ กลยุทธ์ที่
แผนการใช้งบประมาณตามโครงการ กลยุทธ์ที่
แผนการใช้งบประมาณตามโครงการ กลยุทธ์ที่
แผนการใช้งบประมาณตามโครงการ กลยุทธ์ที่
บทที่ 4 การนาแผนสู่ การปฏิบัติ/การกากับติดตามและรายงาน
▪ การนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
▪ การกากับติดตามและรายงานผล
▪ แผนผังกระบวนการกากับติดตามและรายงานผล
▪ ปฏิทินการกากับติดตามและรายงานผล
▪ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
▪ บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
▪ บทบาทหัวหน้าโครงการ
▪ บทบาทผูร้ ับผิดชอบงานและกิจกรรม
▪ บทบาทคณะกรรมการประเมินโครงการ
▪ บทบาทคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

หน้ า

1
2
3
4
5

51
58
59
61
64
66
66
67
68
68
69
69
70
70
70
70

ฉ
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สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง

หน้ า

ภาคผนวก
▪ รายละเอียดโครงการ

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
❖ โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ O-NET ผ.1
❖ โครงการที่ 2 โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

ผ.9

❖ โครงการที่ 3 พัฒนาระเบียบวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผ.13

❖ โครงการที่ 4 พัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยนโครงการพิเศษ ม. ต้น

ผ.20

❖ โครงการที่ 5 พัฒนาการเรี ยนการสอนห้องเรี ยนโครงการพิเศษ ม. ปลาย

ผ.27

❖ โครงการที่ 6 ส่งเสริ มนักเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศ

ผ.34

❖ โครงการที่ 7 ส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยนักเรี ยน

ผ.41

❖ โครงการที่ 8 สถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ผ.48

กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
❖ โครงการที่ 9 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผ.56

กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
❖ โครงการที่ 10 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรี ยนรู ้

ผ.61

❖ โครงการที่ 11 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา ให้เป็ นองค์กรคุณภาพ

ผ.66

❖ โครงการที่ 12 ส่งเสริ มศักยภาพสถานศึกษา

ผ.71

ช
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สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง

หน้ า

ภาคผนวก (ต่อ)
▪ รายละเอียดโครงการ

กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
❖ โครงการที่ 13 พัฒนาระบบ ICT และสื่ ออุปกรณ์เพื่อการเรี ยนรู ้

ผ.75

❖ โครงการที่ 14 พัฒนาสื่ อ- อุปกรณ์ –ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อการเรี ยนรู ้

ผ.80

❖ โครงการที่ 15 ส่งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้

ผ.84

❖ โครงการที่ 16 อาเซียนศึกษา

ผ.90

❖ โครงการที่ 17 พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน

ผ.94

❖ โครงการที่ 18 เครื อข่ายร่ วมพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยน

ผ.102

❖ โครงการที่ 24 ปรับปรุ งอาคารเรี ยน 5 การจัดทากันสาด

ผ.134

กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริมสร้ างความเข้มแข็งให้ ผ้เู รียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็ นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ความเป็ นพลเมืองแห่ งศตวรรษที่ 21
❖ โครงการที่ 19 ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.107

❖ โครงการที่ 20 พัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้ และทักษะชีวิต

ผ.113

❖ โครงการที่ 21 ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.122

❖ โครงการที่ 22 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน

ผ.127

❖ โครงการที่ 23 โรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนา

ผ.133

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาโครงการ / กิจกรรม ประกอบแผนปฏิบัติการ ประจาปี การศึกษา 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่ โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี การศึกษา 2563
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บทที่ 1
ข้ อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้ อมูลทั่วไป
โรงเรี ย นสุ ราษฎร์ ธ านี ๒ เลขที่ 164 หมู่ 5 ต าบลมะขามเตี้ ย อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี
รหัสไปรษณีย ์ 84000
สั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
เขต 11 โทรศัพท์ (077) 355- 351-2 โทรสาร (077) 355354 website www.st2.ac.th
เปิ ดสอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 บนเนื้ อที่ 27 ไร่ 3 งาน
37.7 ตารางวา ปัจจุบนั มีนกั เรี ยนทั้งหมด 1,708 คน ข้าราชการครู 89 คน ลูกจ้างประจา 1 คน พนักงานและ
ลูกจ้าง 24 คน โดยนายประยงค์ อินนุพฒั น์ เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ข้ อมูลผู้บริหาร
2.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายประยงค์ อินนุพฒั น์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ดารงตาแหน่งในโรงเรี ยนนี้ต้ งั แต่ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบนั

2.2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายศรุ ต ทิพย์รักษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ดารงตาแหน่งในโรงเรี ยนนี้ต้ งั แต่ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบนั
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ตรา / เข็ม / สี / อักษรย่อ / คติพจน์ / ปรัชญา / พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
➢ ตราประจาโรงเรียน

▪ มณฑปพระธาตุไชยาลอยอยูเ่ หนือเมฆบนช้างสามเศียร
มีดวงประทีปเอราวัณทรงเครื่ องประกอบกันภายในวงกลม
ล้อมด้วยตัวอักษรคติพจน์และชื่อโรงเรี ยน
▪ มณฑปพระธาตุไชยา
หมายถึง จริ ยศึกษา
▪ ช้างสามเศียร
หมายถึง พลศึกษา
▪ ดวงประทีป
หมายถึง พุทธศึกษา
▪ เอราวัณทรงเครื่ อง
หมายถึง หัตถศึกษา
➢ เข็มประดับเสื้ อ

▪ ตราประจาพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก ซึ่งประทานอนุญาตให้
โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี 2 จัดทาเป็ นเข็มติดหน้าอกเสื้ อของนักเรี ยน
➢ สี ประจาโรงเรียน

ชมพู-เขียว
▪ ชมพู หมายถึง ทุกคนมีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน
▪ เขียว หมายถึง ความหนักแน่นที่จะต่อสู้กบั อุปสรรคและปัญหา
อย่างมีความสุข
➢ คติพจน์ ประจาโรงเรียน

“ นิมิตฺต สาธุรูปาน กตญฺ ญู กตเวทิตา ”
ความกตัญญู กตเวที เป็ นเครื่ องหมายของคนดี
➢ ปรัชญาของโรงเรียน

คิดเป็ นธรรม ทาเป็ นธรรม แก้ปัญหาเป็ นธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ
➢ พระพุทธรู ปประจาโรงเรียน

พระพุทธบารมีสุราษฎร์ ธานีพพิ ฒ
ั น์
เป็ นนามที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานให้ มีความหมายว่า พระ
ซึ่งนาความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี 2
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โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
สมาคมผูป้ กครองและครู

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารทัว่ ไป

- งานอานวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
- งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- งานบริ หารกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

- งานอานวยการกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน
- งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
- งานส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
- งานวินยั และความประพฤตินกั เรี ยน
- งานส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ

- งานอานวยการกลุ่มบริ หารทัว่ ไป
- งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ
- งานอาคารและสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
- งานสาธารณูปโภค
- งานเวร-ยามรักษาการณ์
- งานส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
- งานโภชนาการ
- งานประกันอุบตั ิเหตุ
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานควบคุมภายในสถานศึกษา
- งานสวัสดิการภายในโรงเรี ยน
- งานยานพาหนะ
- งานสมาคมครูและผูป้ กครอง
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

ทางการศึกษา

- งานโครงการห้องเรี ยนพิเศษ
- งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
- งานห้องสมุดโรงเรี ยน
- งานนิเทศการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรี ยนรู ้

- งานทะเบียนและจัดทาสามะโนนักเรี ยน
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานเครื อข่ายและสร้างสังคมแห่งการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
- งานยกย่องให้กาลังใจนักเรี ยนผูป้ ระพฤติดี
- งานส่งเสริ มวินยั จราจร
- งานระดับชั้นและครู ที่ปรึ กษา
- งานเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยน
- งาน TO BE MUMBER ONE
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน

กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

- งานอานวยการกลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

- งานนโยบาย แผนงานและ
สารสนเทศ

- งานวิเคราะห์และจัดทาแผนของ
สถานศึกษา

- งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรร
งบประมาณ

- งานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ิ
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงิน และผล
การดาเนินงาน

- งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
- งานสารบรรณ
- งานบริ หารการเงิน
- งานบริ หารการบัญชี
- งานบริ หารพัสดุและสินทรัพย์
- งานพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา

- งานธนาคารโรงเรี ยน
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติ
- งานส่งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากร
- งานวินยั และการรักษาวินยั /งานการ

เรี ยนรู ้

- งานส่งเสริ มประสานงานในระบบ /นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย

- งานโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
- งานรับนักเรี ยน
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
กลุ่มบริ หารวิชาการ

พิจารณาออกจากราชการ

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
กลุ่มบริ หารงบประมาณและบุคคล

นักเรียน
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ข้ อมูลครูและบุคลากร
❖ จานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปี การศึกษา 2563
ประเภทบุคลากร สู งกว่ าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ากว่าปริญญาตรี
ผูบ้ ริ หาร
2
ครู ประจาการ
34
53
ครู อตั ราจ้าง
4
ลูกจ้างประจา
1
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
1
7
12
รวม
37
64
13
ร้ อยละ
32.46
56.14
11.40

รวม
2
87
4
1
20
114
-

แผนภูมิวงกลมแสดงร้ อยละของครู และบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสู งสุ ดปี การศึกษา 2563

70
60
50
40
30
20
10
0
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❖ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ตาแหน่ ง/ วิทยฐานะ และภาระงานสอน
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ตาแหน่ ง/วิทยฐานะ
รวม ภาระงานสอน
กลุ่มสาระ
จานวน เฉลีย่ ต่อคน
สู งกว่ า
ปริญญา คศ. คศ. คศ. ครู
(ชม./สัปดาห์ )
คน
ปริญญาตรี
ตรี
3 2 1 ผู้ช่วย
ผูบ้ ริ หาร
2
2
2
ภาษาไทย
2
6
1 3 2
2
8
21
คณิตศาสตร์
5
7
3 6 1
2
12
21
วิทยาศาสตร์
15
6
13 8 21
20
สังคมศึกษาฯ
2
9
2 7 1
1
11
21
สุขศึกษาฯ
2
2
4 4
20
ศิลปะ
1
6
2 2 3
7
21
การงานอาชีพ
2
5
3 4 7
20
ภาษาอังกฤษ
2
7
3 4 2
9
23
ภาษาจีน
3
1
2
3
20
ภาษาฝรั่งเศส
1
1 1
20
ภาษาญี่ปุ่น
1
1
1
21
จิตวิทยาแนะแนว
1
1
1 1
2
19
บรรณารักษ์
1
1 1
16
36
53
29 41 12
7
รวม/เฉลีย่
89
20
89
89
แผนภูมิวงกลมแสดงร้ อยละของครู และบุคลากรแยกตามตาแหน่ ง/วิทยฐานะปี การศึกษา 2562
❖
❖
❖
❖

6
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

ข้ อมูลจานวนห้ องเรียน และจานวนนักเรียน
จานวนห้ องเรียนและจานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2562 – 2563 จาแนกตามระดับชั้น
ปี การศึกษา 2562
ปี การศึกษา 2563
(ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2562)
(ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2563)
ชั้น
จานวน
ห้ องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ห้ องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

8

159

175

334

8

148

185

333

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

8

168

152

320

8

147

182

329

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

8
24

150
477
109

155
482
157

305
959
266

8
24

166
461

146
513

312
974

99
78
286

153
137
447

252
215
733

7
7
7
21

115
100
102

115
154
148

230
254
250

317

417

734

763

929

1,692

45

778

930

1,708

รวมชั้น ม. 1 - ม.3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวมชั้น ม. 4 - ม.6

7
7
7
21

รวมนักเรียนทั้งสิ้น

45

แหล่ งข้ อมูล : งานทะเบียนนักเรี ยน
กลุ่มห้ องเรียนหรื อโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น มีดังนี้
1. ห้องเรี ยนโครงการพิเศษ วิทย์–คณิต -อังกฤษ มี 9 ห้อง คือ
ม.1
ม. 1/6 ม. 1/7 และ ม. 1/8
ม.2
ม. 2/6 ม. 2/7 และ ม. 2/8
ม.3
ม. 3/6 ม. 3/7 และ ม. 3/8
2. ห้องเรี ยนทัว่ ไป มี 15 ห้อง คือ ม.1/1 - ม.1/5 , ม.2/1 - ม. 2/5 และ ม.3/1- ม.3/5
กลุ่มห้ องเรียนหรื อโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้
1. ห้องเรี ยนโครงการพิเศษ วิทย์–คณิต -อังกฤษ มี 2 ห้อง คือ ห้อง ม. 4/6 และ ม.5/6
2. ห้องเรี ยนโครงการพิเศษ อังกฤษ–คณิต -จีน มี 2 ห้อง คือ ห้อง ม. 4/7 และ ม.5/7
3. ห้องเรี ยนทัว่ ไป มี 17 ห้อง คือ ม.4/1 - ม.4/5 , ม.5/1 - ม. 5/5 และ ม.6/1- ม.6/7
ประกอบด้วยแผนการเรี ยน
1. วิทย์ – คณิต
2. คณิต – ภาษา
3. ศิลป์ – ภาษาจีน
4. ศิลป์ – ภาษา

7
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

ข้ อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนประกอบด้วยที่ราบเนินเขา และที่ราบลุ่มสลับกัน มีเขาท่าเพชรซึ่ง
เป็ นเขตป่ าสงวน และมี แ หล่ ง น้ าตามธรรมชาติ บริ เวณใกล้เคี ย งโดยรอบโรงเรี ย น มี โ รงเรี ย นระดับ
ประถมศึ ก ษา 1 แห่ ง คื อ โรงเรี ย นบ้านท่ าเพชร โรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา 3 แห่ ง คื อ โรงเรี ยนสิ ริสาธิ ต
โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลสุ ราษฎร์ ธานี และโรงเรี ยน มอ.วิ ทยานุ สรณ์ สุ ราษฎร์ ธานี มี สถาบันการศึ กษาระดับ
อุดมศึ กษา 2 แห่ ง คื อ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตการศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี และมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ สุ ราษฎร์ ธานี มี วดั 3 แห่ ง คื อ วัดสารวนาราม (ท่าเพชร) วัดนิ คามธรรมมาราม และวัดภูธรอุทิ ศ
ส านัก สงฆ์อีก 1 แห่ ง คือ ส านัก สงฆ์นิคามธรรมมาวาส ซึ่ งเป็ นที่ ให้ก ารอบรมด้านการพัฒ นาคุณ ธรรม
จริ ยธรรม ให้กับ นักเรี ยนการเข้าค่ายคุณ ธรรม การปฏิ บ ัติธรรมเบื้ องต้น และการให้ความรู ้เกี่ ยวกับโทษ
ของยาเสพติด โดยพระอาจารย์ทวีศกั ดิ์ซ่ ึงเป็ นเจ้าอาวาส ในด้านการสาธารณสุ ขมีสาธารณสุขประจาตาบล 1
แห่ง คือ โรงพยาบาลเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมะขามเตี้ย
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี อาชี พ หลัก คือ ทาสวนยางพารา สวนปาล์ ม
น้ ามัน รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
นักเรี ยนร้อยละ 30.64 เป็ นนักเรี ยนในอาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี ร้อยละ 65.67 เป็ นนักเรี ยนที่มาจาก
ต่างอาเภอโดยแยกเป็ นอาเภอต่าง ๆดังนี้ อาเภอกาญจนดิษฐ์ ร้อยละ 24.45 อาเภอนาสาร ร้อยละ 10.35 อาเภอ
เคียนซา ร้อยละ 7.79 อาเภอดอนสัก ร้อยละ 6.25 อาเภออื่น ๆ รวมร้อยละ 16.83 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มี
นักเรี ยนที่มาจากต่างจังหวัดร้อยละ 3.69
มี ห น่ วยงานธุ รกิ จ ในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมะขามเตี้ ย คื อ ปั๊ ม น้ า มัน ให้ บ ริ ก าร 4 แห่ ง
โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง บริ ษทั ห้างร้าน 2 แห่ง บ้านเช่า/ห้องพัก 24 แห่ง และโครงการบ้านจัดสรร เป็ นต้น
โอกาสและข้อจากัดของโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธ านี 2 ห่ างจากถนนเลี่ย งเมื องระยะทางประมาณ 3.4
กิโลเมตร ไม่มี รถรับ จ้างประจาทางผ่านหน้าโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง ใช้รถส่ วนตัว หรื อรถ
รับจ้างในการเดินทางมาโรงเรี ยน ปัจจุบนั มีรถบริ การแท็กซี่ให้บริ การเพื่อความสะดวก ทั้งนี้นกั เรี ยนในพื้นที่
ต่างอาเภอเดินทางมาโรงเรี ยนโดยรถรับส่งซึ่งนักเรี ยนจะจ่ายค่ารถรับส่งเป็ นรายเดือนขึ้นอยูก่ บั ระยะทาง
มีแหล่งเรี ยนรู ้รอบ ๆ โรงเรี ยน คือ ศูนย์การเรี ยนรู ้ตาบลมะขามเตี้ย อุทยานแห่งชาติเขาท่าเพชรเป็ น
แหล่ง เรี ย นรู ้ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม และค่ายวิภ าวดี รังสิ ต เป็ นแหล่งเรี ย นรู ้ ด้านปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเข้าค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี เป็ นต้น
การโทรคมนาคม เป็ นที่ ต้ งั สถานี โทรทัศ น์ สี ก องทัพ บกช่ อง 7 , ช่ อง 5 , อสมท. ช่ อ ง 9 , ช่ อง 3
และมีสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT ตั้งอยูบ่ นเขาท่าเพชร
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ผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา
1. ด้ านคุณภาพการศึกษา
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปี การศึกษา 2562 ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ปี การศึกษา 2562 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึน้ ไป จาแนกตามกลุ่มสาระของนักเรียนชั้นม.1- ม.6
ร้ อยละนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย่ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนแต่ กลุ่มสาระในระดับ 3 ขึน้ ไป
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เฉลีย่
ภาษาไทย
51.74
52.08
51.91
คณิตศาสตร์
45.56
50.39
47.98
วิทยาศาสตร์
50.34
56.35
53.35
สังคมศึกษา
65.59
67.07
66.33
สุขศึกษา
55.65
72.45
64.05
ศิลปะ
70.47
74.97
72.72
การงานอาชีพฯ
73.84
71.52
72.68
ภาษาอังกฤษ
45.16
46.50
45.83
เฉลีย่
56.64
59.45
58.01
รายวิชา

กราฟแสดงร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึน้ ไป

จากตาราง 1 พบว่า นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป ในภาคเรี ยนที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 56.64
ภาคเรี ยนที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 59.45 และรวมเกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไปทั้งปี คิดเป็ นร้อยละ 58.01
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ตาราง 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3
คะแนนเฉลีย่
วิชา

โรงเรียน

ภาษาไทย
56.34
คณิตศาสตร์ 26.62
วิทยาศาสตร์ 29.98
ภาษาอังกฤษ 30.23
ค่าเฉลีย่
35.79

ประเทศ
55.14
26.73
30.07
33.25
36.30

ห้ องเรียน
พิเศษ
66.16
34.39
34.09
34.28
42.23

ร้ อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนร้ อยละ
เท่ ากับคะแนนเฉลี่ยประเทศ
50 ขึน้ ไป
58.19
67.89
44.48
5.69
41.33
1.67
32.67
5.00
44.17
20.06
ร้ อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนมากกว่าหรื อ

กราฟแสดงร้ อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET)
สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสู งกว่าคะแนนร้ อยละ

จากตาราง 2 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ที่ได้คะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยประเทศ และได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม เกินร้อยละ 50 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด คือกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 58.19 และร้อยละ 67.89 ตามลาดับ
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ตาราง 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.6
คะแนนเฉลีย่
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ค่าเฉลีย่

โรงเรียน ประเทศ
44.54
26.55
29.73
26.55
37.34
32.94

42.21
25.41
29.20
29.20
35.70
32.34

ร้ อยละของนักเรียนที่
คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ
คะแนนเฉลี่ยประเทศ

ร้ อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนร้ อยละ 50ขึน้ ไป

59.70
40.30
48.26
26.87
60.20
47.07

34.33
7.43
2.99
2.97
4.95
10.53

กราฟแสดงร้ อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET)
สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสู งกว่าคะแนนร้ อยละ 50
70

60
50
40
30

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สั งคมศึกษา

ค่าเฉลี่ ย

ร้ อยละของนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าหรื อเท่ ากั บคะแนนเฉลี่ ยประเทศ
ร้ อยละของนักเรียนที่มีคะแนนร้ อยละ
ขึน้ ไป

จากตาราง 3 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยประเทศ และได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม เกินร้อยละ 50 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด คือกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 59.70 และร้อยละ 34.33 ตามลาดับ
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ตาราง 4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จาแนกเป็ นรายชั้น ระดับดีขนึ้ ไป
ร้ อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)

ระดับชั้น

ร้ อยละผู้เรียน
ระดับดีขนึ้ ไป

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ไม่ผ่าน
0

ผ่าน
4.52

ดี
27.71

ดีเยี่ยม
66.77

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

0

0.96

52.87

46.18

99.05

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

0

11.66

39.67

48.67

88.34

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

0

0.40

41.10

58.50

99.60

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

0

2.80

37.60

59.60

97.20

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

0

3.91

50.24

45.85

96.09

ภาพรวมของสถานศึกษา

94.48

95.79

กราฟแสดงร้ อยละของนักเรียนที่มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายชั้น ระดับดีขึน้ ไป

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ นึ ไป มากกว่า
ร้อยละ 90 ยกเว้นระดับชั้น ม.3 และในภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 95.79
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ตาราง 5 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้ าน จาแนกเป็ นรายชั้น ระดับดีขนึ้ ไป

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
เฉลีย่

ร้ อยละของผู้เรียน ระดับดีขึน้ ไปแต่ ละด้ าน
ความสามารถใน ความสามารถใน ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ
การสื่ อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
ในการใช้
ในการใช้
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิต

81.02
85.35
82.67
92.09
88.40
88.78
86.39

87.65
84.08
75.33
90.12
83.20
77.07
82.91

81.02
84.08
76.33
95.26
75.60
72.20
80.75

88.25
78.66
82.00
95.65
89.60
79.51
85.61

94.88
83.76
96.00
100.00
93.60
97.56
94.30

กราฟแสดงร้ อยละของสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน

จากตาราง 5 พบว่ า ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน ในระดับดีข้ นึ ไป มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 5 ด้าน
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1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน ปี การศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ
ตาราง 6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติศาสตร์กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีความกตัญญู

ดี
คน

ดีเยี่ยม
ร้ อยละ

435
26.30
493
29.81
521
31.50
665
40.21
460
27.81
567
34.28
447
27.03
503
30.41
446
26.96
ภาพรวมของสถานศึกษา

คน

ร้ อยละ

1196
1138
1107
964
1172
1060
1179
1127
1167

72.31
68.80
66.93
58.28
70.86
64.09
71.28
68.14
70.56

ร้ อยละระดับ
ดี ขึน้ ไป
98.61
98.61
98.43
98.49
98.67
98.37
98.31
98.55
97.52
98.31

กราฟแสดงร้ อยละของผู้เรียนที่มคี ุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนดรายข้ อระดับดีขนึ้ ไป

จากตาราง 6 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนรายคุณลักษณะ
ในระดับดีข้ ึนไป มีผลการประเมินเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 9 ข้อ
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1.2.2) การประเมินลักษณะผู้เรียนที่มีความภูมิใจในความเป็ นไทย
ตาราง 7 ผลการประเมินลักษณะผู้เรียนที่มีความภูมิใจในความเป็นไทย
ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

ร้ อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับ 3 ขึน้ ไป
มีความภูมิใจในท้ องถิ่น
มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และเห็นคุณค่ าความเป็ นไทย
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
96.39
89.81
90.67
98.81
92.40
96.59

96.99
90.45
94.67
95.26
90.80
88.29

93.89

93.05

กราฟแสดงร้ อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในและความเป็ นไทยระดับดีขึน้ ไป

จากตาราง 7 พบว่ า ผลการประเมินลักษณะผูเ้ รี ยนที่มีความภูมิใจในความเป็ นไทย
ในระดับดีข้ ึนไป มีผลการประเมินเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 2 ข้อ
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1.2.3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสั งคมทักษะพื้นฐาน
และการมีเจตคติที่ดี
ต่ องานอาชีพ
ตาราง 8 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสั งคมทักษะพื้นฐานและการมี
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
รายการประเมิน

ร้ อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับ 3 ขึน้ ไป
ม.1 ม.2
96.39 89.81

ม.3
90.67

ม.4
98.81

ม.5
92.40

ม.6
96.59

เฉลี่ย
93.89

2. การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

96.99 90.45

94.67

95.26

90.80

88.29

93.05

3. การสร้างความสัมพันธ์ และ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี
4. ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ
ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น

97.89 90.45

95.00

99.60

97.20

86.34

94.68

96.99 89.17

75.33

100.00 98.00

87.32

90.99

5. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

96.39 85.03

71.33

100.00 95.20

77.78

87.63

6. สามารถอยูร่ ่ วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
7. มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีในการศึกษาต่อ
8. มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีในการทางานหรื องานอาชีพ

90.96 93.95

77.33

100.00 98.80

92.20

91.78

90.96 92.04

92.67

100.00 93.60

85.85

92.62

83.40

88.78

93.17

1. การมีความมัน่ คงทางอารมณ์
และมีความมัน่ ใจในตนเอง

96.99 93.31 100.00

93.20

จากตาราง 8 พบว่า ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมในสังคมทักษะ
พื้นฐานและการมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในแต่ละรายการมีผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไปเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 87 ของผูเ้ รี ยนทุกระดับชั้น
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1.3 การป้องกันและส่ งเสริมสุ ขภาพ
1.3.1) การประเมินสมรรถภาพทางร่ างกายตามเกณฑ์ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ตาราง 9 ผลการประเมินสมรรถภาพทางร่ างกายตามเกณฑ์ ของนักเรียนแต่ ละระดับชั้น
ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
332
314
300
253
250
205
1,654

จานวนนักเรียนที่ทดสอบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
277
55
271
43
267
33
229
24
241
9
192
19
1,477
177

ผ่าน
83.43
86.31
89.00
90.51
96.40
93.66
89.30

ร้ อยละ
ไม่ผ่าน
16.57
13.69
11.00
9.49
3.60
6.34
10.70

กราฟแสดงร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีสุขภาวะทางร่ างกายผ่ านเกณฑ์

จากตาราง 9 พบว่า ผลการประเมินสมรรถภาพทางร่ างกาย นักเรี ยนส่วนใหญ่ผา่ นตามเกณฑ์
ในช่วงร้อยละ 75% - 81% ของผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น
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1.3.2) การประเมินดัชนีมวลกายนักเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตาราง 10 ผลการประเมินดัชนีมวลกายนักเรียน ปี การศึกษา 2562
คุณภาพนักเรียน
ผอม
ปกติ
น้ าหนักเกิน
อ้วน
อ้วนมาก
อ้วนอันตราย
รวม

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
226
291
275
402
88
89
95
103
51
30
2
2
737
917

รวม

ร้ อยละ

517
677
177
198
81
4
1,654

31.26
40.93
10.70
11.97
4.90
0.24
100

กราฟแสดงร้ อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพดัชนีมวลกาย อ้วน ผอม ปกติ

จากตาราง 10 ผลการประเมินดัชนีมวลกายของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีมวลกาย
ปกติ ร้อยละ 40.93 รองลงมามีมวลกายผอม ร้อยละ 31.26
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1.4 การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
ตาราง 11 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562

1.4.1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ
2) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
3) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
5) ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
สถานศึกษา
6) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้เรียน
1) ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจในและความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย
4) ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะทางร่ างกาย และจิตสังคม
ภาพรวมของระดับคุณภาพ

เป้าหมายที่
กาหนด
ค่ าระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
4
ดีเลิศ
ดีเลิศ
4
ดีเลิศ
ผลการประเมินตนเอง

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

3
4

ดี
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริ หารจัดการและการเรี ยนรู ้
ภาพรวมของระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
จริ งและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3.3 มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนรู ้
ภาพรวมของระดับคุณภาพ

เป้าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
ค่ าระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
4
ดีเลิศ
ดีเลิศ
4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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1.4.2. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายที่กาหนด
ค่าเฉลีย่ ระดับคุณภาพ ค่าเฉลีย่ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
4.40
ดีเลิศ
4
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ 4.17
ดีเลิศ
4
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
4.00
ดีเลิศ
4
ดีเลิศ
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ภาพรวมของระดับคุณภาพ
4.19
ดีเลิศ
4
ดีเลิศ
มาตรฐาน

2 ด้านโอกาสทางการศึกษา
นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปี การศึกษา 2562
ตารางที่ 12 จานวนนักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จาแนกตามเพศ
จานวนนักเรียน
รายการ
ชาย หญิง รวม ร้ อยละ
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จบการศึกษา ปี การศึกษา 2562
147
154
301
100
1. ศึกษาต่อปี การศึกษา 2563
1.1 สายสามัญ โรงเรี ยนเดิม
83
131
214
71.1
1.2 สายสามัญ โรงเรี ยนอื่น
7
4
11
3.65
1.3 สายอาชีพ
54
22
76
25.25
1.4 เทียบเท่า
2. ประกอบอาชีพ/อื่น ๆ
จากตารางที่ 12 พบว่า นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้าศึกษาต่อสายสามัญ โรงเรี ยนเดิม
มีจานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.10 และต่อสายอาชีพ มีจานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25
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3 ด้ านคุณภาพของบุคลากร
ตาราง 13 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู สธ.๒
ผลการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4.15
ดีเลิศ
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
4.10
ดีเลิศ
3. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.15
ดีเลิศ
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
4.11
ดีเลิศ
5. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
4.19
ดีเลิศ
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
4.11
ดีเลิศ
7. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
4.14
ดีเลิศ
8. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
4.13
ดีเลิศ
รวม
4.14
ดีเลิศ
จากตาราง 13 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู พบว่า
ผลการประเมินมีคุณภาพ ดีเลิศ ทุกกลุ่มสาระ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14
ตารางที่ 14 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้ อยละของจานวน
ผลการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ที่ส่งแผน
ค่าเฉลีย่ ระดับคุณภาพ
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
100
4.76
ยอดเยีย่ ม
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
100
4.39
ดีเลิศ
3. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100
4.12
ดีเลิศ
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
100
4.28
ดีเลิศ
5. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
100
2.44
ปานกลาง
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
100
4.14
ดีเลิศ
7. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
100
4.17
ดีเลิศ
8. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
100
3.61
ดีเลิศ
9. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (แนะแนว)
100
4.75
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
รวม
100
4.07
จากตาราง 14 ผลการประเมินแผนฯของครู พบว่า จานวนครู ที่ส่งแผนฯคิดเป็ นร้อยละ100
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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4 ด้านการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ปี การศึกษา 2562 สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 15 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2562 จาแนกตามกลุ่มบริ หารงาน
ดาเนินการ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
จานวน จานวน
กลุ่มบริหาร
เสร็จสิ้น
กับวัตถุประสงค์
กับเป้าหมาย
โครงการ กิจกรรม
ตาม
ต่ากว่า
N
% เป็ นไปตาม ต่ากว่า สู งกว่า
วิชาการ
ทัว่ ไป
กิจการนักเรี ยน
งบประมาณ / บุคคล
รวม

13
3
3
3
22
ร้ อยละ

83
15
24
39
161

83 100
13 86.67
22 91.67
39 100
157 97.51

วัตถุประสงค์

60 %

เป้าหมาย

เป้าหมาย

60 %

83
13
22
39
157
100

-

6
2
3
4
15
9.55

77
11
19
35
142
90.45

-

จากตารางที่ 15 พบว่า กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2562 จานวน 161 กิจกรรม
ได้ด าเนิ น การตามโครงการเสร็ จสิ้ น จ านวน 157 กิ จ กรรม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 97.51 ส่ วนกิ จกรรมที่ ไ ม่ ไ ด้
ดาเนินการของกลุ่มบริ หารทัว่ ไป 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมป้ายชื่อห้องต่าง ๆ 3 ภาษา และ 2) กิจกรรม
โรงเรี ยนปลอดขยะ และกิจกรรมที่ ไม่ ได้ดาเนิ นการของกลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน 2 กิจกรรม คือ 1)
กิจกรรมนักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา (YC) และ 2) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
และความส าเร็ จ ของการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เสร็ จ สิ้ น แล้ว จ านวน 157 กิ จ กรรม พบว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ จานวน 157 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 100 ต่ากว่า
วัต ถุ ป ะสงค์ ไม่ มี และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เป้ า หมาย สู่ ง กว่ า เป้ า หมาย จ านวน 15 กิ จ กรรม คิ ด เป็ น
ร้อยละ 9.55 เป็ นไปตามเป้ าหมาย จานวน 142 กิจกรรม คิดเป็ น ร้อยละ 90.45 และต่ากว่าร้อยละ 60
ของเป้าหมาย ไม่มี
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5 ด้านการประเมินผลกิจกรรมของโครงการตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 16 ผลการประเมินกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2562 จาแนกตามมาตรฐาน /
ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
จานวน
ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
กิจกรรม คะแนน ระดับคุณภาพ
ประเด็นฯที่ 1. ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นฯย่อยที่ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การ
15
4
ดีเลิศ
เขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ
ประเด็นฯย่อยที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
12
4
ดีเลิศ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
ประเด็นฯย่อยที่ 1.3 มีความสามารถในการสร้าง
4
4
ดีเลิศ
นวัตกรรม
ประเด็นฯย่อยที่ 1.4 มีความสามารถในการใช้
8
5
ยอดเยีย่ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประเด็นฯย่อยที่ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตาม
12
4
ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นฯย่อยที่ 1.6 มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
7
5
ยอดเยีย่ ม
ที่ดีต่องานอาชีพ
ประเด็นฯที่ 2. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้เรียน
ประเด็นฯย่อยที่ 2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
24
5
ยอดเยีย่ ม
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ประเด็นฯย่อยที่ 2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
6
5
ยอดเยีย่ ม
เป็ นไทย
ประเด็นฯย่อยที่ 2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
8
4
ดีเลิศ
ความแตกต่างและหลากหลาย
ประเด็นฯย่อยที่ 2.4 สุขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม
5
5
ยอดเยีย่ ม
4.6
ยอดเยีย่ ม
สรุป มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ประเด็นฯที่ 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นฯย่อยที่ 1.1 ไม่มีประเด็นย่อย
ประเด็นฯที่ 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
ประเด็นฯย่อยที่ 2.1 ไม่มีประเด็นย่อย
ประเด็นฯที่ 3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
ประเด็นฯย่อยที่ 3.1 ไม่มีประเด็นย่อย
ประเด็นฯที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรให้ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นฯย่อยที่ 4.1 ไม่มีประเด็นย่อย
ประเด็นฯที่ 5. จัดสถาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่ อการจัดการเรียนรู้ อย่ างมีคุณภาพ
ประเด็นฯย่อยที่ 5.1 ไม่มีประเด็นย่อย
ประเด็นฯที่ 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ประเด็นฯย่อยที่ 6.1 ไม่มีประเด็นย่อย
สรุป มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย

จานวน
กิจกรรม
2

การประเมินผล
คะแนน ระดับคุณภาพ
4
ดีเลิศ

3

4

ดีเลิศ

2

4

ดีเลิศ

6

5

ยอดเยีย่ ม

11

5

ยอดเยีย่ ม

5

5

ยอดเยีย่ ม

4.5

ยอดเยีย่ ม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
จานวน
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
กิจกรรม
11
ประเด็นฯที่ 1. จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตได้
ประเด็นฯย่อยที่ 1.1 ไม่มีประเด็นย่อย
7
ประเด็นฯที่ 2. ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอื้อต่ อการเรียนรู้
ประเด็นฯย่อยที่ 2.1 ไม่มีประเด็นย่อย
4
ประเด็นฯที่ 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นฯย่อยที่ 3.1 ไม่มีประเด็นย่อย
3
ประเด็นฯที่ 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ างเป็ น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นฯย่อยที่ 4.1 ไม่มีประเด็นย่อย
6
ประเด็นฯที่ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประเด็นฯย่อยที่ 5.1 ไม่มีประเด็นย่อย
สรุป มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย
หมายเหตุ การกาหนดค่าเป้าหมาย
ร้ อยละความสาเร็จ
90 ขึ้นไป
80.00-89.99
70.00-79.99
60.00-69.99
ต่ากว่า 60

ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

การประเมินผล
คะแนน ระดับคุณภาพ
4
ดีเลิศ

5

ยอดเยีย่ ม

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4.2

ดีเลิศ

ความหมายของระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

จากตารางที่ 16 การประเมิ น กิ จกรรมตามแผนปฏิ บัติก ารประจาปี การศึ ก ษา 2562 จาแนกตาม
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีกิจกรรม 101 กิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ย 4.6 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 มีกิจกรรม 29 กิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ย 4.5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีกิจกรรม 31 กิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.2 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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6 ด้ านความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วดั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 17 สรุ ปผลการดาเนินงานฯ ตามตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทียบกับค่าเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่ บรรลุ
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จานวน
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ข้อที่
ข้ อที่
ตัวชี้วัด
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
9 ตัวชี้วดั
5 ตัวชี้วดั
4 ตัวชี้วดั
44.44
1
1
55.56
16 ตัวชี้วดั 16 ตัวชี้วดั
100.00
1
2
6 ตัวชี้วดั
6 ตัวชี้วดั
100.00
1
3
14 ตัวชี้วดั 14 ตัวชี้วดั
88.88
1
4
4 ตัวชี้วดั
4 ตัวชี้วดั
100.00
1
5
11 ตัวชี้วดั
11 ตัวชี้วดั
100.00
2
6
9 ตัวชี้วดั
9 ตัวชี้วดั
100.00
3
7
5 ตัวชี้วดั
5 ตัวชี้วดั
100.00
4
8
3 ตัวชี้วดั
3 ตัวชี้วดั
100.00
4
9
4 ตัวชี้วดั
4 ตัวชี้วดั
100.00
4
10
5 ตัวชี้วดั
5 ตัวชี้วดั
100.00
5
11
3 ตัวชี้วดั
3 ตัวชี้วดั
100.00
5
12
รวม
89 ตัวชี้วัด 85 ตัวชี้วัด
95.51
4 ตัวชี้วัด
4.49
จากตารางที่ 17 ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ/กิ จกรรม เที ย บกับ ค่าเป้ าหมายตามตัวชี้ วดั
ระดับกลยุทธ์ที่ 1-5 เป้ าประสงค์ ข้อที่ 1-12 มีตวั ชี้วดั ความสาเร็ จ ทั้งหมด 89 ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2562 พบว่าบรรลุเป้ าหมาย 85 ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 95.51 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 4.49
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7 ด้ านข้ อเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนาในปี การศึกษา 2563
จากการประเมินผลและติดตามการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ตามทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี คุณภาพตามเกณฑ์
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้
1) มาตรฐานคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย น ด้านผลสั ม ฤทธิ์ ทางวิช าการของผู ้เรี ย น จากการพัฒ นาและ
ส่ งเสริ ม การทดสอบ O-NET ของนัก เรี ย น พบว่า เมื่ อ พิ จารณาคะแนนรายบุ ค คล ร้ อ ยละของนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 6 ที่มีคะแนนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ 45.62 และ
ร้อยละของนักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 6 ที่มีคะแนนสู งกว่าคะแนนร้อยละ 50 มีค่า 15.30
จึงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาเพิม่ เติม เพื่อให้มีค่าคะแนนที่สูงขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) มาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รี ยน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษ พบว่ า ในปี การศึ ก ษา 2562 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี เกรดเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 45.83 เช่นเดียวกับผลการทดสอบ O-NET ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าระดับประเทศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พบว่า ในปี การศึกษา 2562 ร้อยละ
ของนักเรี ยนที่ มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 47.98 จึงต้องมีการร่ วมกัน
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติมอย่างเร่ งด่วน
3) มาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รี ยน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน พบว่านักเรี ยนมีสุข
ภาวะทางร่ างกายโดยเฉพาะสมรรถนะทางร่ างกายของนักเรี ยนมีดัชนี มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ
40.93 โดยพบว่านักเรี ยนที่ผอมร้อยละ 31.62 และนักเรี ยนที่ มีน้ าหนักเกินจนถึงอ้วนอันตรายรวมทั้งหมด
ร้อยละ 27.81 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาสุ ขภาวะทางร่ างกายของนักเรี ยนอย่างเร่ งด่วน
4) มาตรฐานด้านกระบวนการบริ หารและการจัดการ ควรเพิ่มเครื อข่ายความร่ วมมือของผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องในการจัดการศึก ษาของโรงเรี ยนให้ หลากหลาย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ประสานความร่ วมมือสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทั้งในด้านวิชาการโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านภาษา กิจกรรมทั้งดนตรี กีฬา
และศิลปะ ให้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
5) มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะกระบวน
การในการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า ยังขาดความ
ต่อเนื่ อง และการนิ เทศติดตามที่ยงั ไม่ชดั เจนและครบถ้วนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จึงควรจัดอบรม
PLC : ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร เพื่ อ ให้ เกิ ด องค์ค วามรู ้ ที่ ชัด เจน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ จริ ง
กาหนดแผนการนิเทศติดตามแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
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เป้าประสงค์ ข้อ 1 ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับดี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป็ นเลิศวิชาการ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการ
คิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามค่า
เป้าหมาย ดังนี้
➢ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00 ขึน้ ไป ในรายวิชา
พื้นฐานทั้งกลุ่มสาระระดับ ม.ต้น

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ที่กำหนด ประเมิน

แปลผล

90.00

95.79

บรรลุเป้า

81.50

88.27

บรรลุเป้า

82.50
87.50

85.99
90.35

บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ศิลปะ
- สุขศึกษาและพลศึกษา
➢ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00 ขึน้ ไป ในรายวิชา
พื้นฐานกลุ่มสาระ ระดับ ม.ปลาย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ศิลปะ
- สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET)
➢ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่
ร้ อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึน้ ไปชั้น ม.3
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
➢ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ

ค่าเป้าหมาย ผลการ
แปลผล
ที่กำหนด ประเมิน
53.35
47.35 ไม่บรรลุเป้า
62.86
65.86
บรรลุเป้า
47.81
50.81
บรรลุเป้า
54.45
57.45
บรรลุเป้า
62.65
65.65
บรรลุเป้า
78.87
79.87
บรรลุเป้า
76.74
77.74
บรรลุเป้า
62.70
65.70
บรรลุเป้า

43.68
61.26
61.05
48.26
71.14
72.43
84.52
86.73

46.68
62.26
62.05
50.26
72.14
73.43
85.52
87.73

บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า

7.77
10.68
69.90
1.29

5.69
1.67
67.89
5.00

ไม่บรรลุเป้า
ไม่บรรลุเป้า
ไม่บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 6
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
7) นักเรี ยนเรี ยนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
8) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรู ้ความสามารถ ตาม
สมรรถนะของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
- ความสามารถในการสื่ อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
9) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรื องาน
อาชีพ

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ที่กำหนด ประเมิน

แปลผล

15.88
2.58
50.21
5.15
3.02
-

7.43
2.99
34.33
2.97
4.95
-

ไม่บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
ไม่บรรลุเป้า
ไม่บรรลุเป้า
บรรลุเป้า

83.51
80.92
80.25
83.08
90.15
96.03

86.39
82.91
80.75
85.61
94.30
93.70

บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
บรรลุเป้า
ไม่บรรลุเป้า
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี การศึ ก ษา 2563 โรงเรี ย นได้ก าหนดทิ ศทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ให้ส อดคล้อ งกับ
วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรฐานคุณ ภาพการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาปี 2562-2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์ โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
พั ฒนาและส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ ผู ้เรี ยนทุ กคนได้ รั บการศึ กษาอย่ างมี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
พันธกิจ

การศึ กษาขั้นพื้ นฐานและมาตรฐานสากล เพื่ อให้ ผู ้เรี ยนมี ความรู ้ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบตั ิงานได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรี ยนบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับดี
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ รวมถึงการ
สื่ อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทลั (Digital Literacy) อย่างมีประสิ ทธิผล
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
และกล้าตัดสิ นใจ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีทกั ษะ การวางแผน จัดการ ทางานเป็ นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)
5. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะตามสมรรถนะ สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมืออาชีพ และเกิดชุมชนทางวิชาชีพ ( PLC )
7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีกระบวนการบริ หารและการจัดการที่มีคุณภาพ
8. โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ การแหล่งเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ทัว่ ถึง และคุม้ ค่า

9. โรงเรี ยนใช้ชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็ นเครื อข่ายส่งเสริ มพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
10. โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
11. โรงเรี ยนส่งเสริ มสนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตาม
ศักยภาพ
12. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คติพจน์ / ปรัชญา/ อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / ค่านิยมหลัก / กลยุทธ์ โรงเรียน
คติพจน์
ปรัชญา

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ค่านิยมหลัก

กลยุทธ์

“ นิมิตฺต สาธุรูปาน กตญฺญู กตเวทิตา” ความกตัญญู กตเวที เป็ นเครื่ องหมายของคนดี
คิดเป็ นธรรม ทาเป็ นธรรม แก้ปัญหาเป็ นธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ
กตัญญู รู้ หน้ าที่ มีจิตอาสา แก้ ปัญหาเป็ นระบบ
ระบบดูแลนักเรียนดี มีบรรยากาศเอื้อต่ อการเรียนรู้ อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง
ค่านิยมหลักของโรงเรียน กาหนดตามอักษรชื่อโรงเรี ยนเป็ น SURATTHANI TWO ดังนี้
S Sufficiency Economy
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
U Unity
รักใคร่ กลมเกลียว
R Rationality
ความมีเหตุผล
A Are immune
มีภูมิคมุ้ กัน
T ToLerable
พอประมาณ
T Take care of
การดูแลช่วยเหลือ
H Habitual
ทาจนเป็ นนิสัย
A Achievement
มุ่งความสาเร็จ
N Nobility
ยึดมัน่ คุณธรรม
I
Innovation
สร้างนวัตกรรม
T Technology
ใช้เทคโนโลยี
W Wisdom
สื บสานภูมิปัญญา
O Organization
ยึดองค์กรเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอน และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็ นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21
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เทียบเป้าประสงค์กบั กลยุทธ์
เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับดี
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่ อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทลั
(Digital Literacy) อย่างมีประสิ ทธิผล
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสิ นใจ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดย
ใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทกั ษะการวางแผนจัดการทางานเป็ นทีม
และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)
5. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะตาม
สมรรถนะ สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
และเกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC )
7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีกระบวนการบริ หารและการจัดการที่มีคุณภาพ
8. โรงเรี ยนพัฒนาและจัดบริ การแหล่งเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ การเรี ยนรู ้
ที่มีประสิ ทธิภาพ ทัว่ ถึงและคุม้ ค่า
9. โรงเรี ยนใช้ชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็ น
เครื อข่ายส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
11. โรงเรี ยนส่งเสริ มสนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ
12. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็ นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของโรงเรียนเทียบกับค่าเป้าหมาย ปี การศึกษา 2563
กลยุทธ์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ) [มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนมี
เป็ นเลิศวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
92.00
วิชาการระดับดี 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
82.00
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
83.00
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
89.50
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามค่าเป้าหมาย ดังนี้
▪ มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.00 ขึน้ ไป ในรายวิชาพื้นฐาน
ทั้งกลุ่มสาระ ระดับ ม.ต้น
55.24
▪ คณิ ตศาสตร์
56.37
▪ วิทยาศาสตร์
51.19
▪ ภาษาไทย
50.65
▪ ภาษาอังกฤษ
61.65
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
73.26
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70.23
▪ ศิลปะ
59.67
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา
▪ มีผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับ 3.00 ขึน้ ไป ในรายวิชาพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย
40.13
▪ คณิตศาสตร์
55.30
▪ วิทยาศาสตร์
54.52
▪ ภาษาไทย
43.29
▪ ภาษาอังกฤษ
75.39
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
73.13
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79.52
▪ ศิลปะ
89.92
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ข้อ 1 ( ต่อ )
▪ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้นั
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 3
5.79
▪ คณิตศาสตร์
1.87
▪ วิทยาศาสตร์
67.99
▪ ภาษาไทย
5.10
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ นักเรี ยนที่มีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้นั
พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรื อครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มขึน้ ไป ชั้น ม. 6
▪ คณิตศาสตร์
▪ วิทยาศาสตร์
▪ ภาษาไทย
▪ ภาษาอังกฤษ
▪ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
7) นักเรี ยนเรี ยนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
8) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรู ้ความสามารถ ตามสมรรถนะของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
▪ ความสามารถในการสื่ อสาร
▪ ความสามารถในการคิด
▪ ความสามารถในการแก้ปัญหา
▪ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
▪ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
9) ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู ้ ท ัก ษะพื้ น ฐานและเจตคติ ที่ ดี พ ร้ อมที่ จะศึ ก ษาต่ อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางานหรื องานอาชีพ

7.53
3.09
34.43
3.07
5.05
72.00

86.49
83.01
80.85
85.71
94.40
97.03
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
2. ผูเ้ รี ยนมี
สื่ อสารสองภาษา
ความสามารถ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการสื่ อสาร
41.53
1) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ
ทั้งภาษาไทย
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ น
ภาษาอังกฤษ
ระดับดี
และภาษา
11.68
2) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ต่างประเทศ
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/ พูด/อ่าน/การ
อื่นๆ รวมถึง
เขียนภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
การสื่ อสาร
2.28
3) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
ภาษาสัญลักษณ์
บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์
และภาษาดิจิทลั
ทางวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
(Digital
46.00
Literacy) อย่าง 4) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถด้านการฟัง/พูด/เขียน
ภาษาไทย รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
มีประสิ ทธิผล
3.00
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้นที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การฟัง/พูด/อ่าน/
เขียน ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ
2.00
6) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิ งวิชาการ/
บทความเป็ นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์
ทางวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
1.89
7) ร้อยละของนักเรี ยนที่สมัครสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผล
การทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR
4.89
8) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.3 ที่เรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง
มีทกั ษะการสื่ อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้นๆร้อยละ
80ขึ้นไป
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ข้อ 2 ( ต่อ )
สื่ อสารสองภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
ค่าเป้าหมาย

1) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถ
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ น
ระดับดี
2) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/ พูด/อ่าน/
การเขียนภาษาอังกฤษรู ปแบบต่างๆ
3) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อ
ออนไลน์ทางวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถด้านการฟัง/พูด/
เขียน ภาษาไทย รู ปแบบต่างๆ อยูใ่ นระดับดี
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้นที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วม
แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ภาษาไทยรู ปแบบต่างๆ
6) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็ นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสื่ อออนไลน์
ทางวิชาการที่จดั ทาโดยโรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่
7) ร้อยละของนักเรี ยน ม.6 ที่สมัครสอบวัดระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PE
ที่มีคะแนนผลการทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
8) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.6 ที่เรี ยนภาษาต่างประเทศภาษาที่
สอง มีทกั ษะการสื่ อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้นๆ
ร้อยละ80ขึ้นไป

40.26

13.36

0.20

56.00
3.00

2.50

1.95

4.75
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ลา้ หน้ าทางความคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะ
1) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.1- ม.3 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
30.13
การคิด มี
ตนเอง (Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT , M2M เช่น
วิจารณญาณ
เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/ Animation ที่ได้รับ
สามารถ
การเชิญ/ คัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน /ได้รับ
ไตร่ ตรอง
รางวัลจากงานที่จดั โดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นการศึกษา
วิเคราะห์
ส่วนกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มี การแสดง / ประกวด / แข่งขัน )
สังเคราะห์
2) ร้อยละของนร.ชั้นม.3ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและ
64.87
ริ เริ่ ม
การอ่านภาษาไทยจากเครื่ องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ50 ขึ้นไป
สร้างสรรค์
3) ร้อยละของนร.ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์
6.81
แก้ปัญหา
และวิทยาศาสตร์จากเครื่ องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และกล้า
4) ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ที่มี
0.34
ตัดสิ นใจ
คะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนระดับประเทศที่เข้าร่ วม
โครงการ PISA ในปี เดียวกัน
5) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม. 2 ที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ
1.00
TIMSS มีคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนระดับประเทศที่เข้าร่ วม
โครงการ TIMSS ในปี เดียวกัน
ลา้ หน้ าทางความคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนอง (Independent Study) ทางด้าน ICT , IoT , M2M
เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสื อ/ Animation
เป็ นต้น ที่ได้รับการ เชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัลจากงานที่จดั โดย หน่วยงาน
ภายนอก (เขตพื้นการศึกษา ส่ วนกลาง และหน่วยงานต่างๆจัด
ให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน)

20.63
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
4. ผูเ้ รี ยนสามารถ
ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
คิดค้น ออกแบบ
1) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ที่ได้รับ
พัฒนา ชิ้นงาน
การประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพใน
สิ่ งประดิษฐ์ นวัต
ระดับดี จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น ด้าน...
กรรม โดยใช้
เครื่ องมือเทคโน
โลยีที่เหมาะสม
มีทกั ษะ การ
วางแผน จัดการ
ทางานเป็ นทีม
และเห็นช่องทาง
สร้างงานอาชีพ
ในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่
(New Economy

คณิ ตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ,
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ศิลปะ,
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

68.35
67.43
71.80
53.90
53.71
66.23
56.85
60.33

2) จานวนผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับเชิญ
หรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล จาก
งานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก ด้ าน...
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

คณิ ตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ,
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
ศิลปะ, และ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

3) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (IS) ที่
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผ่านสื่ อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่เป็ นนวัตกรรมทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ได้จากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

1
1
1
1
1
1
1
1

3.63

3.99
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่ าเป้าหมาย
ข้อ 4 ( ต่อ ) ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ระดับชั้น ม. ปลาย
1) ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับ
การประเมินจากครู และผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพใน
ระดับดี จากงานแสดงผลงานประจาปี ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น ด้าน..
▪ คณิตศาสตร์,
70.35
▪ วิทยาศาสตร์,
69.43
▪ ภาษาไทย,
76.43
▪ ภาษาอังกฤษ,
53.90
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
43.82
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
63.91
▪ ศิลปะ,
55.42
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ
57.88
2) จานวนผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ที่ได้รับเชิญ
หรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล จาก
งานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก
▪ คณิตศาสตร์,
1
▪ วิทยาศาสตร์,
2
▪ ภาษาไทย,
2
▪ ภาษาอังกฤษ,
1
▪ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
1
▪ การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
2
▪ ศิลปะ, และ
1
▪ สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (I S)
1.60
ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ผ่านสื่ อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง
4) ร้อยละของผลงานนักเรี ยนที่เป็ นนวัตกรรมทางวิชาการหรื อ
1.60
วิชาชีพได้จากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ข้อ 4 ( ต่อ ) ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
73.79
1) ร้อยละของจานวนผลงาน ของนักเรียนชั้น ม. 1 – ม. 3 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความ
ริ เริ่ มของตนเอง ที่ ได้รั บการประเมิ นว่ามี ผลงานอยู่ ในระดับดี จากครู และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่ โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการ
แสดงและการประเมินผลงานประจาปี ) ด้าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
2) ร้อยละของจานวนผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง
ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ ประกวด/แข่งขัน หรื อ
ได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม

2.05

3) ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study) ที่เกีย่ วกับเรื่ องของกลุ่มประเทศอาเซียน หรื อประเทศอื่นที่
นักเรี ยนสนใจ ที่นกั เรี ยนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้
เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก

1
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กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ข้อ 4 ( ต่อ ) ร่ วมกันรับผิดชอบกับสังคมโลก (ต่อ) ม.ปลาย
72.25
1) ร้อยละของจานวนผลงาน ของนักเรียนชั้น ม. 4 – ม. 6 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความ
ริ เริ่ มของตนเอง ที่ ได้รั บการประเมิ นว่ ามี ผลงานอยู่ในระดับดี จากครู และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่ โรงเรี ยนจัดขึ้น (โรงเรี ยนจัดให้มีการ
แสดงและการประเมินผลงานประจาปี ) ด้าน..
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
2) ร้อยละของจานวนผลงานที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ของนักเรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่นกั เรี ยนทาขึ้นด้วยความริ เริ่ มของตนเอง
ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้เข้าร่ วมแสดง/ ประกวด/แข่งขัน หรื อ
ได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก
▪ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
▪ สิ่ งแวดล้อม
▪ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม

60.59

3) ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study) ที่เกีย่ วกับเรื่ องของกลุ่มประเทศอาเซียน หรื อประเทศอื่นที่
นักเรี ยนสนใจ ที่นกั เรี ยนชั้น ม.4 – ม.6 ที่ได้รับเชิญหรื อคัดเลือกให้
เข้าร่ วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรื อได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดย
หน่วยงานภายนอก

1
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กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
[มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. ผูเ้ รี ยนมี
1) นักเรี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่
คุณลักษณะ
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
และค่านิยม
▪ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม
ที่ดี สามารถ
จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ ในระดับดี
อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมี
▪ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้านค่านิยม 12
ความสุข
ประการ ในระดับดี

ค่าเป้าหมาย

94.09

94.29

2) ร้อยละของนักเรี ยนประกอบ กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม อย่างสม่าเสมอ ในระดับดีเลิศ

94.03

3) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตามระเบียบของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ

94.15

4) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ในระดับดีเลิศ

95.17
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กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
[ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
6. ครู แล
91.15
1) ร้อยละของจานวนครู ที่จดั การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
บุคลากร
จริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ทางการศึกษา
90.03
2) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้
มีความรู ้
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ความสามารถ
90.20
3) ร้อยละของจานวนครู ที่มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
มีทกั ษะตาม
89.25
4) ร้อยละของครู ที่ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
สมรรถนะ
และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
สามารถ
90.50
5) ร้อยละของจานวนครู ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อน
ปฏิบตั ิงานได้
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนรู ้
ตามมาตรฐาน
91.27
6) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาชีพอย่าง
การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่ ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (online) และ
มืออาชีพ
ออฟไลน์(offline)
และเกิด
90.10
7) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้การวิจยั สื่ อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ชุมชนแห่ง
14.50
การเรี ยนรู ้
8) ร้อยละของจานวนครู ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ใน
ทางวิชาชีพ
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับภาค / ชาติ / นานาชาติ
(PLC )
23.50
9) ร้อยละของจานวนครู ที่ใช้หนังสื อ ตาราเรี ยนและสื่ อ
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรี ยนการสอน
86.50
10) ร้อยละของจานวนครู ที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสาร
6.50
11) ร้อยละของจานวนครู ผสู ้ อนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการ / อาชีพ และผ่านการประเมินระดับชาติ
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กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
7. ผูบ้ ริ หาร
1) ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริ หารจัดการโรงเรี ยนบรรลุ
ดีมาก
สถานศึกษามี
วิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน
กระบวนการ
บริ หารและ 2) ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผา่ นการรับรอง
ดีมาก
การจัดการที่
มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.(OBECQA)
มีคุณภาพ
และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
3) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ

50

4) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ

100

5) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร

100

6) ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ / นานาชาติ

100

7) ร้อยละของจานวนผูบ้ ริ หารที่ได้นาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลศ
(Best Practice) มาใช้ในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน

100

8) โรงเรี ยนแสวงหา / ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็ น
เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริ หารจัดการได้อย่างคล่องตัว
ตามสภาพความต้องการและจาเป็ น

A4

9) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ใช้ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ

A3
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กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม แหล่ งเรียนรู้ ให้ เอื้อต่ อการจัดการเรียนการสอน
และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรื อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
8. โรงเรี ยน
พัฒนาและ
จัดบริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้
อย่างมี
คุณภาพ เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้
ที่มี
ประสิ ทธิภา
พ ทัว่ ถึงและ
คุม้ ค่า

1) ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีขนาดชั้นเรี ยนเหมาะสมตามมาตรฐานที่
กาหนดทุกระดับ และมีอตั ราครู 1 คน ต่อนักเรี ยนไม่เกิน 20 คน
2) ร้อยละของโรงเรี ยนที่จดั ให้มีหนังสื อ ตาราเรี ยน สื่ อเทคโนโลยี ที่
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
3) ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็ วสูง
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรี ยน
4) โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนอีเล็กทรอนิกส์มลั ติมีเดีย (Electronics MultiMedia Classroom ) ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการ และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เน้นความเป็ นเลิศของนักเรี ยนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง
▪ ห้องทดลอง
▪ ห้องปฏิบตั ิการ
▪ ห้องเรี ยนคุณภาพ
▪ ห้องคอมพิวเตอร์
5) โรงเรี ยนมีหอ้ งสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์วิทยบริ การ (Resource
Center) ที่มีสภาพแวดล้อม / บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริ การ มีสื่อ
ที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอ่านการ
เรี ยนรู ้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
▪ ห้องสมุด
▪ แหล่งเรี ยนรู ้
▪ ศูนย์วิทยบริ การ

100
97
100

5 ห้อง
12 ห้อง
40 ห้อง
4 ห้อง

1
37แห่ง
2
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กลยุทธ์ ที่
เป้าประสงค์
9. โรงเรี ยนใช้
ชุมชนแหล่ง
เรี ยนรู ้ สถาบัน
และองค์กร
ต่างๆทุกภาค
ส่วนเป็ น
เครื อข่าย
ส่งเสริ มพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

4 ( ต่อ )

[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
1) โรงเรี ยนได้ศึกษาและจัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
1
สถาบันและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2) โรงเรี ยนมีชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้รอบด้าน ครอบคลุมการเรี ยนรู ้
ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
3) โรงเรี ยนมีเครื อข่ายแหล่งเรี ยนรู ้สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
▪ ระดับภูมิภาค
▪ ระดับประเทศ
▪ ระดับต่างประเทศ

10. โรงเรี ยนมี
1) โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาหรื อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา
ภาคีร่วม
ในระดับเดียวกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและ
พัฒนา
ระหว่างประเทศ
คุณภาพ
▪ ระดับจังหวัด
การศึกษาหรื อ
▪ ระดับภูมิภาค
แลกเปลี่ยน
▪ ระดับประเทศ
เรี ยนรู ้ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น 2) ร้อยละของโรงเรี ยนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ และทรัพยากรระหว่างเครื อข่ายโรงเรี ยนร่ วมพัฒนา
ระดับประเทศ
▪ ระดับจังหวัด
และระหว่าง
▪ ระดับภูมิภาค
ประเทศ
▪ ระดับประเทศ

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
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กลยุทธ์ ที่ 4 ( ต่อ )
[ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ข้อ 10 ( ต่อ ) 3) โรงเรี ยนมีภาคีร่วมพัฒนาหรื อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา
1
จากสถาบันอุดมศึกษา และองค์ กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
1
เอกชน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
▪ ระดับประเทศ
▪ ระดับต่างประเทศ
4) ร้อยละของครู / นักเรี ยนที่มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่น
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
▪ ในประเทศ
▪ ต่างประเทศ

1
1

กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ ผ้ เู รียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็ นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ความเป็ นพลเมืองแห่ งศตวรรษที่ 21
[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
11. โรงเรี ยน
ส่งเสริ ม
สนับสนุน
แนะแนว
ช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล
สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
เต็มตาม
ศักยภาพ

1) มี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น การบริ ห ารจัด การระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนโดยผูป้ กครองและเครื อข่ายผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วม ในการ
ดาเนิ น งาน และจัดระบบสารสนเทศเพื่ อเป็ นพื้ น ฐานต่ อการพัฒ นา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2) มีการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้อยูใ่ นกิจกรรมปกติ
ของการดารงชีวิตประจาวันของนักเรี ยน
3) ทาความรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลด้วยการศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล การเยีย่ มบ้าน การสังเกต การสอบถาม และการสัมภาษณ์
4) จัดให้มีบริ การแนะแนว ครอบคลุมการแนะแนวการศึกษาอาชีพ
รวมทั้งการแนะแนวทักษะชีวิต
5) มีการติดตามผลนักเรี ยนทั้งด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวิต

A4

A4
A4
A4
A4
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กลยุทธ์ ที่ 5 ( ต่อ )
เป้าประสงค์

[ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ]
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย

12. ผูเ้ รี ยนมี
1. มีระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร
คุณภาพชีวิต
และการจัดการเรี ยนรู ้ที่เอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
บนพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
ความเป็ นไทย 2. จัดการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อและ
ตามหลัก
เทคโนโลยี เพือ่ ให้ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ มีศกั ยภาพ สามารถดาเนินชีวิต
ปรัชญาของ
อย่างมีความสุขในสังคมโลกไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 21
เศรษฐกิจ
3. จัดกิจกรรม ส่งเสริ มด้านค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นไทย
พอเพียง
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
และรู ้จกั พึ่งตนเองเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู ้จกั การปรับตัว
ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม มีทกั ษะชีวิตพื้นฐานและ
การมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

A4

A4

A4
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บทที่ 3

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ตาราง 1 ประมาณการรายรับทั้งหมด ของโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ปี การศึกษา 2563

ประมาณการงบประมาณทั้งหมด
1) เงินงบประมาณ
1. เงินอุดหนุนรายหัว
1.1 ม.ต้น จำนวน
974
1.2 ม.ปลำย จำนวน
734
2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ม.ต้น จำนวน
974
2.2 ม.ปลำย จำนวน
734

รวมรับทั้งสิ้ น 17,929,770
7,752,620

คนๆละ
คนๆละ

3,500 บำท/ปี
3,800 บำท/ปี

คนๆละ
คนๆละ

880 บำท/ปี
950 บำท/ปี

รวม
=
=
รวม
=
=

2) เงินนอกงบประมาณ ( เงินรายได้สถานศึกษา )
รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2.1.2) ค่ าจ้ างครูทมี่ คี วามเชี่ยวชาญในสาขาฯ คนละ
ม.1 จำนวน
313
คน
ม.2 จำนวน
318
คน
ม.3 จำนวน
303
คน
ม.4 จำนวน
225
คน
ม.5 จำนวน
248
คน
ม.6 จำนวน
245
คน
2.1.3) ค่ าสาธารณูปโภคห้ องเรียนปรับอากาศ คนละ
ม.1 จำนวน
313
คน
ม.2 จำนวน
318
คน
ม.3 จำนวน
303
คน
ม.4 จำนวน
225
คน
ม.5 จำนวน
248
คน
ม.6 จำนวน
245
คน

บาท
บาท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท

10,177,150 บำท

2.1) เงินบารุงการศึ กษา
2.1.1) ค่ าจ้ างครูชาวต่ างประเทศ ( ม.1-6 )
- ครูภาษาอังกฤษ ( ม.1- ม.6 ) คนละ
ม.1 จำนวน
313
ม.2 จำนวน
318
ม.3 จำนวน
303
ม.4 จำนวน
225
ม.5 จำนวน
248
ม.6 จำนวน
245

6,198,200
3,409,000
2,789,200
1,554,420
857,120
697,300

บาท

7,501,200 บาท

600 บาท/ภาค
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

รวม
=
=
=
=
=
=

1,982,400
375,600
381,600
363,600
270,000
297,600
294,000

บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

300 บาท/ภาค
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
600 บาท/ภาค
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

รวม
=
=
=
=
=
=
รวม
=
=
=
=
=
=

991,200
187,800
190,800
181,800
135,000
148,800
147,000
1,982,400
375,600
381,600
363,600
270,000
297,600
294,000

บาท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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***

2.1.4) ค่ าจ้ างบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานในสถานศึกษาคนละ
ม.1 จำนวน
313
คน
ม.2 จำนวน
318
คน
ม.3 จำนวน
303
คน
ม.4 จำนวน
225
คน
ม.5 จำนวน
248
คน
ม.6 จำนวน
245
คน

600 บาท/ภาค รวม

2.1.5) ค่าสอนคอมพิวเตอร์

200 บาท/ภาค รวม

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

คนละ
313
318
303
225
248
-

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

283

คน

62
37

2.3.2) อังกฤษ-คณิต-จีน

2.3) เงินวารสารโรงเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

คนละ
333
329
312
230
254
250

2.4) ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

คน
คน

333
329
312
230
254
250

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คนละ
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2.5) ค่าคู่มือนักเรียน ม.1 , ม. 4

คนละ

ม.1 จำนวน
ม.4 จำนวน

คน
คน

333
230

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

562,800 บาท
125,200
127,200
121,200
90,000
99,200
-

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

1,103,700 บำท

=

1,103,700 บำท

รวม

404,600 บำท

3,900 บำท/ปี
4,400 บำท/ปี

=
=

241,800 บำท
162,800 บำท

150 บาท/ปี

รวม

256,200 บาท

250 บาท/ปี

รวม

3,900 บำท/ปี

2.3) เงินบารุงการศึ กษาตามโครงการห้ องเรียนพิเศษ ม.4-5 /6-7
2.3.1) วิทย์-คณิ ต -อังกฤษ

=
=
=
=
=
=

375,600
381,600
363,600
270,000
297,600
294,000

รวม

2.2) เงินบารุงการศึ กษาตามโครงการห้ องเรียนพิเศษ ม.1-3 /6-8
2.2.1) วิทย์-คณิ ต -อังกฤษ

=
=
=
=
=
=

1,982,400 บาท

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

150 บาท/ปี
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

2.6) รายได้จากการให้ บริการอาคารสถานทีแ่ ละแผงจาหน่ ายอาหาร

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

49,950
49,350
46,800
34,500
38,100
37,500

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

427,000 บาท
83,250
82,250
78,000
57,500
63,500
62,500

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวม

84,450 บาท

=
=

49,950 บำท
34,500 บำท
400,000 บำท
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ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณลงสู่ โครงการ ประจาปี การศึ กษา 2563
รายการ

งบประมาณ
เงินอุดหนุน เงินรายได้

7,752,620 10,177,150

จานวนเงินทั้งหมด
หักค่าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
1. ค่ำสำธำรณูปโภค
2. ค่ำปรับซ่อมรถยนต์ โรงเรี ยน
3. ค่ำน้ ำ มันรถ
4. ค่ำถ่ำยเอกสำรแบบฝึ ก แบบทดสอบ ใบงำนฯลฯ
5. ค่ำวัสดุสำนักงำน

จานวนเงินจัดสรรลงสู่ โครงการ/กิจกรรม และสารองจ่ าย
1. งบวิชำกำร 65%
2. งบบริ หำรทัว่ ไป 25%
3. งบสำรองจ่ำย 10%

1,350,000

610,000

600,000
50,000
150,000
100,000
450,000

260,000
50,000

6,402,620
4,161,700
1,600,660
640,260

9,567,150

200,000
100,000

รายการรับเงินรายได้ สถานศึกษา ดังตารางนี้

รายการ
1. งำนจ้ำงครู ตำ่ งประเทศ (ภำษำอังกฤษ )
2. งำนจ้ำงครู ทมี่ คี วำมเชี่ ยวชำญในสำขำเฉพำะ
3. งำนสำธำรณูปโภคห้องเรี ยนปรับอำกำศ
4. งำนจ้ำงบุคลำกรทีป่ ฏิบตั งิ ำนในสถำนศึกษำ
5. กิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ กรณี จดั เกินมำตรฐำนทีร่ ัฐให้
6. ห้องเรี ยนพิเศษ ม.ต้น
7. ห้องเรี ยนพิเศษ ม.ปลำย
8. จัดทำวำรสำรโรงเรี ยน
9. งำนประกันอุบตั เิ หตุนักเรี ยน
10. คูม่ อื นักเรี ยน ม.1 และ ม.4
11. รำยได้จำกกำรให้บริ กำรแผงจำหน่ ำยอำหำร

เงินรายได้สถานศึ กษา

จานวนเงิน หมายเหตุ
1,982,400
วิชำกำร
991,200 งบประมำณ
1,982,400 งบประมำณ
1,982,400 งบประมำณ
562,800
วิชำกำร
1,103,700
วิชำกำร
404,600
วิชำกำร
256,200 บริ หำรทัว่ ไป
427,000 กิจกำรนักเรี ยน
84,450 กิจกำรนักเรี ยน
400,000 บริ หำรทัว่ ไป

10,177,150

ตารางที่ 3 แสดงจานวนเงินอุดหนุนยอดยกมา (ข้ อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563 )
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ประเภท
1. เงินอุดหนุนยอดยกมาเพื่อเข้ าโครงการ/กิจกรรม ปี การศึกษา 2563
860,900 ลงสู่โครงการปี 2563
2. เงินรายได้สถานศึกษายอดยกมา
7,204,825 ขออนุมัตจิ ่ายเป็ นครั้ งๆไป
รวมงบประมาณทีจ่ ัดสรร ประจาปี การศึกษา 2563
25,995,495
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ตารางที่ 4 รายการจัดสรรงบประมาณ จาแนกตามแผนกลยุทธ์ และหมวดงบประมาณ
ที่

รายการ

1 กลยุทธิ์ที่ 1 คก.ที่ 1- คก.ที่ 8
2 กลยุทธิ์ที่ 2 คก.ที่ 9
3 กลยุทธิ์ที่ 3 คก.ที่ 10- คก.ที่ 12
4 กลยุทธิ์ที่ 4 คก.ที่ 13- คก.ที่ 18
5 กลยุทธิ์ที่ 5 คก.ที่ 19- คก.ที่ 23

รวมกลยุทธ์ ที่ 1-5
ค่าใช้ จ่ายส่ วนกลาง มีดังนี้
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าปรับซ่อมรถยนต์โรงเรี ยน
3. ค่าน้ ามันรถ
4. ค่าถ่ายเอกสารแบบฝึ ก
5. ค่าวัสดุสานักงาน
รวมค่าใช้ จ่ายส่ วนกลางทั้งหมด
งบสารองจ่ าย
รวมเงินทั้งหมด
รวมเงินทั้งหมด

เงินอุดหนุน
งบ วก.

งบ บท.

เงินรายได้

เงิน
เหลือจ่ าย

เงินอื่นๆ

รวม

2,138,146

81,200

1,185,300

0

0

3,404,646

521,300

0

0

0

0

521,300

70,000

0

7,022,850

0

0

7,092,850

1,359,000 100,000 778,750

5,652,205

1,894,995 1,519,460
398,159

0

0

0

58,900

457,059

5,022,600 1,600,660 9,567,150 100,000 837,650 17,128,060
600,000
50,000
150,000
100,000
450,000
550,000
640,260

800,000

260,000
50,000
200,000
100,000
610,000

0

0

860,000
100,000
150,000
300,000
550,000
1,960,000
640,260

6,212,860 2,400,660 10,177,150 100,000 837,650 19,728,320
18,790,670

100,000 837,650 19,728,320
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ตารางที่ 5 แผนการใช้ งบประมาณตามโครงการ สนองกลยุทธิ์โรงเรียน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
งบประมาณ

กลยุทธ์
โครงการ

กิจกรรม

รวมเงินกลยุทธ์ที่
1-5

17,128,060

งบ วก.

กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพนักเรียน
รวมเงินกลยุทธ์ 1

เงินอุดหนุน

3,404,646

เงินรายได้

งบ บท.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

เงิน เงินอื่นๆ
เหลื อจ่ าย (ระบุ)

5,022,600 1,600,660 9,567,150 100,000 837,650
[ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผูเ้ รี ยน ]
2,138,146

81,200 1,185,300

0

0
วิชาการ

คก 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
รวมเงิน คก.1

652,002

1.1 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก 1 กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรจัด
กำรเรี ยนรู้
ก 2 กิจกรรมส่งเสริ มควำมเป็ นเลิศ
ทำงภำษำไทย

652,002

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

11,040

0

0

0

0

13,300

0

0

0

0

ก 3 กิจกรรมรักกำรอ่ำนสำนสู่
หนังสือทำมือ
ก 4 กิจกรรมค่ำยทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำไทย
ก 5 กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้

8,500

0

0

0

0

40,000

0

0

0

0

4,800

0

0

0

0

ก 6 กิจกรรมวันสำคัญทำง
ภำษำไทย

22,360

0

0

0

0

1.2 กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

51,952

0

0

0

0

ก 1 เพชรคณิ ตศำสตร์
ก 2 เตรี ยมควำมพร้อมสู่
กำรสอบ o–net ม.3และม.6
ก 3 คลินิกคณิ ตศำสตร์
ก 4 สร้ำงสื่อออนไลน์
1.3 กลุ่ มสาระฯวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ก 1 สัปดาห์วทิ ยำศำสตร์
ก 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
ก 3 ติวโอเน็ต

17,790

0

0

0

0

11,000

0

0

0

0

11,452
11,710
106,000
41,000
65,000
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ครูพยงค์
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

1.4 กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ก 1 สื่อการเรี ยนการสอนวิชาสังคมฯ
ก 3 เตรี ยมความพร้อมสู่การติวo-net
1.5 กลุ่ มสาระฯ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ก 1 พัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรี ยนรู้

เงินอุดหนุ น
งบ วก. งบ บท.
27,000
0
0
23,800
0
3,200
68,830
0
38,300
0

เงินรายได้

0
0
0
0
0

เงิน เงินอื่นๆ
เหลื อจ่ าย (ระบุ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ก 2 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย

15,940

0

0

0

0

ก 3 คลินิกทักษะชี วติ ขภำพ และ
ควำมปลอดภัย จำกอุบตั เิ หตุ

12,940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,650

0

0

0

0

ก 6 กิจกรรมวันวิชำกำร

0

0

0

0

1.6 กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

70,120

0

0

0

0
0

ก 1 การงานฯ ม.5 และวิชาเพิ่มเติม

10,580

0

0

0

0

ก 2 การงานฯ วิชาช่ างฯ
ก 3 การงานฯ วิชาประดิษฐ์

27,600

0

0

0

0

16,180

0

0

0

0

ก 4 การงานฯ วิชาประดิษฐ์

5,800

0

0

0

0

ก 5 การงานฯ วิชาประดิษฐ์

9,960
71,300
12,800
3,000
16,000
2,500
10,000
17,000
10,000

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

52,000
100,000
61,600
38,400
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

ก 4 ห้องเรี ยนรู้ดว้ ยเทคโนโลยี
ก 5 กิจกรรมวันกีฬำแห่ งชำติ

1.7 กลุ่ มสาระฯ ภาษาต่ างประเทศ
ก 1 กิจกรรมติว HSK
ก 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน
ก 3 กิจกรรมพัฒนาภาษาฝรั่งเศส
ก 4 กิจกรรมจัดทาข้อสอบมาตรฐาน
ก 5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
ก 6 กิจกรรมพัฒนาภาษาญี่ปนุ่
ก 7 กิจกรรมพัฒทักษะการพูด
( แสดงบทบาทสมมติ(Role play))
1.8 กิจกรรมติว O-NET ม.6
1.9 จัดติวเพือ่ เตรียมสอบ O-NET วิทยากรภายนอก
ก 1 ชั้น ม. 6 จากวิทยากรภายนอก
ก 2 ชั้น ม. 3 จากวิทยากรภายนอก
1.10 จัดติวเพือ่ เตรียมสอบ O-NET ในตารางเรียน
ก 1 ชั้น ม. 6 ในตารางเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม
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ก 2 ชั้น ม. 3 ในตารางเรี ยน
1.11 กิจกรรม “เติมฝันปั้นดาว”
1.12 กิจกรรม “ ลั บให้ คม บ่มให้ ลึ ก ”

0
2,900
1,900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
วิชาการ

คก 2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
รวมเงิน คก.2

98,560
ก 1 สี่ภำษำพำเพลิน
ก 2 จัดนิ ทรรศกำรเวทีศกั ยภำพ
โรงเรี ยนมำตรฐำนสำกล

98,560
16,000
82,560

0

0

0

0 ครู นิชธำวัลย์

0
0

0
0

0
0

0
0

คก 3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
รวมเงิน คก.3

58,400
ก 1 พัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยน
ก 2 กิจกรรมอบรมระดับชั้น
ก 3 กิจกรรมวินัยดี ชี วมี สี ุข
ก 4 กิจกรรมขับขีป่ ลอดภัย
มีวนิ ัยจรำจร
ก 5 ส่งเสริ มประชำธิปไตยในโรงเรี ยน

กิจการนักเรียน

58,400

0

0

0

0 ครู เอกชัย(ทอง)

0

0

0

0

0

0
10,000

0
0

0
0

0
0

0
0

20,000
28,400

0
0

0
0

0
0

0
0

คก 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้ องเรียนโครงการพิเศษ ม. ต้ น
รวมเงิน คก.4
4.1 กลุ่ มสาระภาษาอังกฤษ

383,700

แหล่ งเรียนรู้ ม.3 ก 1 ศึกษำแหล่งเรี ยนรู้ตำ่ งประเทศ ม.3
ค่ ายวิชาการ ม.2 ก 2 ค่ำยภำษำอังกฤษ ม.2
4.2 กลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์
แหล่ งเรียนรู้ ม.1 ก 1 แหล่งเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ ชั้น ม.1
ค่ ายวิชาการ ม.1 ก 2 ค่ำยวิชำกำร วิทยำศำสตร์ ชั้น ม.1
4.3 กลุ่ มสาระคณิตศาสตร์
แหล่ งเรียนรู้ ม.2 ก 1 แหล่งเรี ยนรู้ คณิ ตศำสตร์ ชั้น ม.2
ค่ ายวิชาการ ม.3 ก 2 ค่ำยวิชำกำรคณิ ตศำสตร์ ชั้น ม.3
4.4 งานคอมพิวเตอร์
ค่ ายวิชาการ ม.1 ก 1 ค่ำยวิชำกำร คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

วิชาการ
ครู พยงค์

0

0

383,700

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด
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4.5 ค่ ายโอลิ มปิ กวิชาการ
ก 4.4 โอลิมปิ กวิชำกำร

0

0

24,700

0

0

4.6 ทดสอบคณิตศาสตร์ นานาชาติ

0

0

20,000

0

0

4.7 ทดสอบวิทยาศาสตร์ นานาชาติ

0

0

20,000

0

0

4.8 การทดสอบภาษาอังกฤษ

0

0

20,000

0

0

4.9 สื่ อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้(ห้องเรี ยนคุณภำพ)

0

0

299,000

0

0

4.10 ทุนโครงการช้ างเผือกประกายเพชร

0

0 8,500 บาท 0
ให้0 ทนุ โดยยกเว้ นค่0าเล่าเรียน คนละ

4.11 สอนเสริมนักเรียนนอกเวลาเรียน

0

0

0

0

0

คก 5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้ องเรียนโครงการพิเศษ ม. ปลาย
รวมเงิน คก.5
5.1 กลุ่ มสาระภาษาอังกฤษ
แหล่ งเรียนรู้ ม.6

254,600

--- ไม่มหี ้องเรี ยน ---

ค่ ายวิชาการ ม.5 ก 1 ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5

วิชาการ
ครู พยงค์

0

0

254,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

5.2 วิชาภาษาจีน
--- กิจกรรมรวมกับภาษาอังกฤษ --5.3 กลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์
แหล่ งเรียนรู้ ม.5 ก 1 แหล่งเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.5
ค่ ายวิชาการ ม.6 --- ไม่มหี ้องเรี ยน ---

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

5.4 กลุ่ มสาระคณิตศาสตร์
แหล่ งเรียนรู้ ม.4 ก 1 แหล่งเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ช้ นั ม.4
ค่ ายวิชาการ ม.4 ก 1 ค่ายวิชาการ คณิ ตศาสตร์ ชั้น ม.4
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5.5 งานคอมพิวเตอร์
0

0

0

0

0

0

0

18,000

0

0

5.7 ค่ าสอบ HSK (ม.4 / ม.5 คนละ 500 บาท)

0

0

18,500

0

0

5.8 การทดสอบภาษาอังกฤษ
ก 1 ทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำน CEFR

0

0

16,500

0

0

5.9 สื่ อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
(ห้ องเรียนคุณภาพ)

0

0

201,600

0

0

5.10 ทุนโครงการช้ างเผือกประกายเพชร

0

ค่ ายวิชาการ ม.4

ก 1 ค่ำยวิชำกำร คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

5.6 ค่ ายโอลิ มปิ กวิชาการ
--- กิจกรรมรวมในกิจกรรม ม.ต้น ---

ให้0ทนุ โดยยกเว้ นค่0าเล่าเรียน คนละ0 , 00 บาท

0

คก 6. โครงการส่ งเสริมนักเรียนสู่ความเป็ นเลิศ
รวมเงิน คก.6

672,152

วิชาการ
552,152

0

120,000

0

0

50,000

0

0

0

0

6.2 การฝึ กซ้ อมทักษะทางวิชาการ

0

0

0

0

0

6.3 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์/คณิ ตศำสตร์
6.4 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ

0
0

0

0ใช้ งบส่วนตัว 0

0

0

ใช้0 งบส่วนตัว

0

6.5 กำรทดสอบควำมรู้โครงกำรโอลิมปิ กวิชำกำร

0

0

ใช้ งบห้องเรี0ยนพิเศษ งบส่0วนตัว

120,000

0

0

0

0

10,000
10,000
14,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.1 การแข่ งขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน

6.7 วันเปิ ดบ้ำนสุรำษฎร์ธำนี ๒ (Open House St2 )
6.8 กลุม่ กรรมส่งเสริ มควำมเป็ นเลิศจำกกลุม่ สำระฯ
6.8.1 ภาษาต่ างประเทศ
ก 1 Fantastic Festival
ก 1.1 วันทำนำบำตะ
ก 1.2 วันชำติฝรั่งเศส
ก 1.3 วันคริ สต์มำศ

0

0

ครู พยงค์
งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด
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ก 1.4 วันตรุ ษจีน
ก 2 อัจฉริ ยะทำงภำษำ
ก 2.1 Crossword
ก 2.2 เล่ำนิ ทำน (story telling)
ก 2.3 เล่ำเรื่ องจำกภำพ
ก 2.4 คัดลำยมือ
ก 2.5 ร้องเพลง
6.8.2 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ก 1 ส่งเสริ มทักษะวิชำกำรและกีฬำ
6.8.3 สาระการเรียนรู้ศิล ปะ
ก 1 ส่งเสริ มด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรี
และนำฏศิลป์
6.8.4 คอมพิวเตอร์
ก 1 ฝึ กทักษะคอมพิวเตอร์
ก.2 เสริ มทักษะโค๊ดดิง้ ด้วยหุ่นยนต์

10,000

0

0

0

0

1,000
1,000
5,000
1,000
3,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

130,152

0

0

0

0

167,000

0

0

0

0

30,000
0

0
0

0
120,000

0
0

0
0 งบห้อง คก. ม.ต้น

7. โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพและอนามัยนักเรียน
รวมเงิน คก.7

1,285,232

บริหารทัว่ ไป
777,032

81,200

427,000

0

0 ครูมณฑาทิพย์

ก 1 บริ กำรสุขภำพอนำมัย
ก 2 คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค(อย.น้อย)

0

57,400

0

0

0

0

6,000

0

0

0

ก 3 ป้องกันและส่งเสริ มสุขภำพ

0
777,032

17,800
0

0

0

0

0

0

0

0

0

427,000

0

0

ก 4 เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุม
กำรแพร่ ระบำดโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนำ 2019
ก 5 ประกันอุบตั เิ หตุ

8. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รวมเงิน คก.8

60,000
ก 1 ห้องเรี ยนสีขำว
ก 2 สธ. ๒ รวมใจต้ำนภัยยำเสพติด
ก 3 ทูบนี ัมเบอร์วนั
ก 4 ตำรวจประสำนโรงเรี ยน
1 ตำรวจ 1 โรงเรี ยน

0

0

0

กิจการนักเรียน
0 ครูสุธาสิ นี

22,500
20,500
10,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,000

0

0

0

0

60,000
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

เงินอุดหนุ น
งบ วก.

เงิน เงินเหลื อ เงินอื่นๆ
รายได้
จ่ าย
(ระบุ)

งบ บท.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาคุ ณภาพครูและบุคลากรทางการศึ กษา
[ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ ]
รวมเงินกลยุทธ์ 2

521,300

521,300

0

0

0

0

9. โครงการพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษา
รวมเงิน คก.9

521,300
ก 1 กำรประชุ มครู
ก 2 กำรอบรมประชุ มสัมมนำตำม
จุดเน้น (เช่ น STEM ,อบรมคอม
,PLC , ประกันฯ , วิจยั , อบรม
หลักสูตร , อบรมภำษำอังกฤษ
คุณครู , อบรมกำรเขียนแผนฯ
แบบพอเพียง , กำรเขียนแผน
Kid S2t Model และไปรำชกำร

521,300
53,000
231,900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ก 3 ทัศนศึกษำดูงำนของข้ำรำชกำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

200,000

0

0

0

0

11,000

0

0

0

0

25,400

0

0

0

0

ก 4 อบรมกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโน
โลยีสำรสนเทศ (DLIT)
ก 5 ทัศนศึกษำดูงำนของ
นักกำรภำรโรง

งานบุคคล
ครูกนั ยา
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

เงินอุดหนุ น
งบ วก.

งบ บท.

[ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำร ]

กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมเงินกลยุทธ์ 3

7,092,850

เงิน
เงิน เงินอื่นๆ
รายได้ เหลื อจ่ าย (ระบุ)

70,000

0 7,022,850

0

0

10. โครงการพัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการเรียนรู้
รวมเงิน คก. 10

8,000
ก 1 สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดทำ
หลักสูตรปี กำรศึกษำ 2563
ก 2 จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำของ
โรงเรี ยนปี กำรศึกษำ 2563
ก 3 นิ เทศ ติดตำม กระบวนกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนของครู ผสู ้ อน
ก 4 นิ เทศสัญจรเกี่ยวกับกำรใช้ และ
กำรพัฒนำหลักสูตรกลุม่ สำระฯ
ก 5 ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563

8,000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ก 6 จัดทำรำยงำนกำรพัฒนำหลักสูตร

3,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ก 7 วิจยั ในชั้นเรี ยน

7,064,850
ก 1 จ้ำงครู ทมี่ คี วำมเชี่ ยวชำญ
ในสำขำเฉพำะ
ก 2 จ้ำงบุคลำกรทีป่ ฏิบตั งิ ำน
ในสถำนศึกษำ
ก 3 จ้ำงครู ตำ่ งประเทศ
ก 4 ค่ำสำรณูปโภค
ก 5 จัด อส. ดูแลควำมปลอดภัย
ของนักเรี ยน
ก 6 คูม่ อื นักเรี ยน ม.1 และ ม.4
ก 7 จัดทำแผนปฏิบตั กิ ำร ปี 2564
ก 8 สำรสนเทศโรงเรี ยน
ก 9 งำนรับนักเรี ยน ปี 2564
ก 10 ระบบโปรแกรมแผนปฏิบตั กิ ำร
ก 11 ระบบงำนกำรเงิ นและพัสดุ

วิชาการ
ครูพยงค์

5,000

11. โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้ เป็ นองค์ กรคุณภาพ
รวมเงิน คก. 11

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

42,000
0

0 7,022,850
0 991,200

0
0

ฝ่ ายบริหาร
0 ครูอไุ รวรรณ
0

0

0 1,982,400

0

0

0
0

0 1,982,400
0 1,982,400

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ใช้ งบสมาคมโรงเรียนสุราษ ร์ ธานี

0
5,000
2,000
30,000
0
0

0
0
0
0
0
0

84,450
0
0
0
0
0
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

เงินอุดหนุ น
งบ วก.

ก 12 นิ เทศติดตำมงำน
ก 13 ระบบประกันคุณภำพ
ก 14 ระบบกำรเรี ยนรู ้
ก 15 ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
ก 16 ระบบกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน
ก 17 ระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรบริ หำร
และกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน

0
5,000
0
0
0
0

เงิน
รายได้

งบ บท.

0
0
0
0
0
0

เงิน เงินอื่นๆ
เหลื อจ่ าย (ระบุ)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

12. โครงการส่ งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
รวมเงิน คก. 12

20,000
ก 1 กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรบริ หำรของโรงเรี ยน
ก 2 กำรเตรี ยมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบที่ 4
จำกสมศ.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

20,000

0

0

0

วิชาการ
0 ครูวิล าวัล ย์

10,000

0

0

0

0

10,000

0

0

0

0
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

เงินอุดหนุ น
งบ วก.

เงินเหลื อ เงินอื่นๆ
จ่ าย
(ระบุ)

เงินรายได้

งบ บท.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้ อม แหล่ งเรียนรู้ให้ เอือ้ ต่ อการจัดการเรียนการสอน
และมีภาคีร่วมพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาหรือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
[ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำร ]
รวมเงินกลยุทธ์ 4

5,652,205

1,894,995 1,519,460

1,359,000 100,000 778,750

13. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่ อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์
รวมเงิน คก. 13

ศู นย์ คอม

2,802,195

1,219,395

80,000

702,800 100,000 700,000

ก 1 ซ่อมบำรุ งวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
ก 2 พัฒนำระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
ก 3 เช่ ำบริ กำร HOSTING โดเมน
ก 4 เช่ ำสัญญำณอินเทอร์เน็ ตCAT/
ก 5 บริ กำร ICT
ก 6 ปรับปรุ งห้องเรี ยน 714
ก 7 โสตทัศนู ปกรณ์และปรับซ่อม
ก 8 จัดซื้อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพื่อกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน ภำยใต้สถำนกำรณ์วกิ ฤตโค
วิกด9-19จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์

0
170,800
0
0
0
61,500
0
987,095

0
0
0
0
0
0
80,000
0

140,000
305,300
7,500
240,000
10,000
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

ครูยุพเยาว์

0 งบห้อง คก. ม.ต้น
0
0
0
0
0
0
0

0 100,000 700,000

งบ อบจ.

ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์

14. โครงการพัฒนาสื่ อ- อุปกรณ์ –ครุภณ
ั ฑ์ เพื่ อการเรียนรู้
รวมเงิน คก. 14

756,610
ก 1 พัฒนำศูนย์กำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์
สู่ควำมเป็ นเลิศ
ก 2 จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีกำรสอนวิทยำศำสตร์
ก 3 สื่อตำมสำรเสี ยงสัมพันธ์สู่ชุมชน
ก 4 ปรับซ่อมวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์กลุม่
สำระฯ ศิลปะ
ก 5 พัฒนำสื่อกำรเรี ยนรู ้กลุม่
สำระฯ ศิลปะ
ก 6 สื่อกำรเรี ยนรู ้สำระสุขศึกษำ
และพลศึกษำ

500,410
47,000

0
0

256,200
0

0
0

0
0

100,000

0

0

0

0

115,800

0

256,200

0

0

24,000

0

0

0

0

208,610

0

0

0

0

5,000

0

0

0

0

งบประมาณ
ครูชุติมา
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15. โครงการส่ งเสริมนักเรียนให้ เป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้
รวมเงิน คก. 15

141,090

วิชาการ

141,090

0

0

0

0

ก 1 กิจกรรมส่งเสริ มกำรอ่ำน

13,695

0

0

0

0

ก 2 สัปดำห์ห้องสมุด
ก 3 หนังสือวำรสำรน่ ำอ่ำน

19,395

0

0

0

0

65,000
10,000

0

0

0

0

0

0

0

ก 1 ค่ำยบูรณำกำร ลส.-นน. ชั้น ม.1

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

ก 2 ค่ำยบูรณำกำร ลส.-นน. ชั้น ม.2

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

ก 3 ค่ำยบูรณำกำร ลส.-นน. ชั้น ม.3

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

ก 4 ศึกษำแหล่งเรี ยนรู้ ม.4

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

ก 5 ศึกษำแหล่งเรี ยนรู้ ม.5

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

ก 6 ศึกษำแหล่งเรี ยนรู้ ม.6

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

33,000

0

0

0

0

ครูศิริพร

15.1 แหล่ งเรียนรู้ภายใน

ก 4 มุมอาเซียนศึกษา
15.2 แหล่ งเรียนรู้ภายนอก

15.3 กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมเพือ่ สั งคม
และสาธารณประโยชน์
ก 1 บันทึกกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน

16. โครงการอาเซียนศึกษา
รวมเงิน คก. 16

5,000
ก 1 Asean Day

5,000
5,000

0
0

0
0

0
0

0
0

400,000

0

บริหารทัว่ ไป
0 ครูเสาวนิต

0

0

0

17. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ เอือ้ ต่ อการจัดการเรียนการสอน
รวมเงิน คก. 17

1,839,460
ก 1 ปรับปรุ งซ่อมแซมพัฒนาอาคาร
สถานที่
ก 2 ปรับปรุ งภูมทิ ศั น์

0 1,439,460

สาระสั งคม
ครู สมบูรณ์

0

956,660

0

145,000

0

0

0

ก 3 ดูแลระบบสาธารณูปโภค

0

238,000

0

0

0

ก 4 โรงเรี ยนน่ ามองห้องเรี ยนน่ าอยู่

0

16,400

0

0

0
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

เงินอุดหนุ น
งบ วก.

ก 5 โรงเรี ยนปลอดขยะ
ก 6 พัฒนาร้านค้าและโรงอาหาร
ก 7 ปรับปรุ งห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่
สาระศิลปะ
ก 8 พัฒนาห้องแหล่งการเรี ยนรู้
ภาษาไทย

เงินเหลื อ เงินอื่นๆ
จ่ าย
(ระบุ)

เงินรายได้

งบ บท.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

0
0
0

10,800
0
66,200

0

0

0

400,000
0

0
0

0
0

0

6,400

0

0

0

18. โครงการภาคีเครือข่ ายพัฒนาการศึกษา
รวมเงิน คก. 18

107,850

วิชาการ
29,100

0

0

0

78,750

0

0

0

0

0

10,000
0

0
0

0
0

0
0

0
78,750

0

0

0

0

0

19,100

0

0

0

0

18.3 ระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา

0

0

0

0

0

18.4 สัมพันธ์ชุมชน
ก 2 สัมพันธ์ชุมชน
ก 1 ชุ มชนแหล่งเรี ยนรู้/ภูมปิ ัญญำ
ท้องถิน่

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18.1 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เครื อข่ายผูป้ กครอง
ก 1 กลุม่ ไลน์กรรมกำรสถำนศึกษำ
เครื อข่ำยผูป้ กครอง และกลุม่ ไลน์
ดวงใจห้องเรี ยน
ก 2 ประชุ มกรรมกำรสถำนศึกษำ
ก 3 ประชุ มผูป้ กครองเครื่ อข่ำย
ระดับชั้นเรี ยน ประชุ มผูป้ กครอง
เครื่ อข่ำย ระดับโรงเรี ยน
ก 4 สมำคมครู และผูป้ กครอง
18.2 โรงเรี ยนคูพ่ ฒั นาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ก 1 สร้ำงเครื อข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
วิชำภำษำไทย

เงินสมำคม
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ์
โครงการ

กิจกรรม

เงินอุดหนุน
งบ วก. งบ บท.

รวมเงินกลยุทธ์ 5

457,059

398,159

เงิน เงินเหลื อ เงินอื่นๆ
รายได้
จ่ าย
(ระบุ)
กลยุทธ์ ที่ 5 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีบนพืน้ ฐานความเป็ นไทย
ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ความเป็ นพลเมืองแห่ งศตวรรษที่ 21
[ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผูเ้ รี ยน ]
0

0

0

19. โครงการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้ างสานึกความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม
รวมเงิน คก. 19

58,900

50,000
ก 1 กิจกรรมวันนี้ วนั พระตำมวิถีพุทธ

50,000
0

0
0

0
0

0
0

กิจการนักเรียน
0 ครูนิตยาพร
0

ก 2 อบรม “เพำะเมล็ดกล้ำฯ”ชั้น ม. 1

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0
11,000

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0

0

0

0

9,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ก 3 อบรมคุณธรรมจริ ยธรรมชั้น ม.2-4-5
ก 4 กิจกรรมประดับเข็ม ญสส.
ก 5 กิจกรรมไหว้ครู
ก 6 กิจกรรมลูกประกำยเพชร
- ควำมเป็ นพลเมืองดีในโรงเรี ยน

15,000

0

0

0

0

- ควำมเป็ นพลเมืองดีในชุ มชน

15,000

0

0

0

0

20. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทักษะชี วิต
รวมเงิน คก. 20

278,239
ก 20.1 ค้นหำตัวตน ค้นพบตัวเอง

งานแนะแนว

263,239

0

0

0

15,000

5,250

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ก 20.2 ช่ วยเพื่อนเดือนละบำท

0

ก 20.3 ติดตำมผลกำรศึกษำต่อของ
นักเรี ยนชั้นม.3 และ ม.6

0

ก 20.4 กิจกรรมนักเรี ยนเพื่อนทีป่ รึ กษำ
ก 20.5 แนะแนวกำรศึกษำต่อสัญจร
ก 20.6 กิจกรรมปฐมนิ เทศนักเรี ยน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ก 19.7 ปัจฉิ มนิ เทศ น.ร.ชั้น ม.3 , ม.6
ก 19.8 เปิ ดโลกกำรศึกษำเพื่ออนำคต
ก 19.9 เยีย่ มบ้ำนนักเรี ยน
ก 19.10 ลดเวลำเรี ยนเพิ่มเวลำรู้

ครู สมบูรณ์

ใช้ งบบริ0 หารทั่วไป 0ค่ าไวนิล

8,000
20,000
16,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,250
46,000
84,500
69,239

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
15,000

ครูรจนา

งบ สพฐ.
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กลยุทธ์
โครงการ

งบประมาณ
กิจกรรม

เงินอุดหนุ น
งบ วก. งบ บท.

เงิน เงินเหลื อ เงินอื่นๆ
รายได้
จ่ าย
(ระบุ)

21. โครงการโรงเรียนศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษา
รวมเงิน คก. 21

63,920
ก 1 พัฒนำศูนย์กำรเรี ยนรู้ ปศพพ.
ก 2 อบรมนักเรี ยนแกนนำ ปศพพ.
ก 3 บูรณำกำรหลักสูตรลูกประกำยเพชร
ก 4 นักเรี ยนแกนนำ สู่ปัญหำทีอ่ ยำกแก้
และควำมดีทอี่ ยำกทำ
ก 5 คนดีศรี ประกำยเพชร
ก 6 ออมวันนี้ มีใช้ในอนำคต

รวมเงิน คก. 22

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

29,020

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

ดอกเบีย้

16,000

0

0

0

วิชาการ
0 ครูวิล าวัล ย์

ก 1 จัดนิ ทรรศกำรห้องพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติวทิ ยำ
ก 2 กิจกรรมกำรบูรณำกำรงำน
สวนพฤกษศำสตร์ ม.4
ก 3 กิจกรรมกำรบูรณำกำรงำน
สวนพฤกษศำสตร์กำรเก็บรวบรวม
พันธุ์พืชและข้อมูลท้องถิน่ ม.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

0

0

0

0

0

งดเนื่องจำกวิกฤตโควิด

ก 4 กำรจัดทำป้ำยชื่ อพรรณไม้ถำวร

16,000

0

0

0

0

ก 5 กำรเรี ยนกำรสอนวิชำเพิ่มเติมใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นวิชำ
พฤกษศำสตร์เบือ้ งต้น

0

0

0

0

0

ก 6 ชุ มนุ มงำนสวนพฤกษศำสตร์

0

0

0

0

0

16,000

23. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
รวมเงิน คก. 23

วิชาการ
4,000 ครูพไิ ลวรรณ
0
0
0

59,920
8,000
22,900
0

22. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

48,900
ก 1 วันสำคัญทำงศำสนำ
ก 2 วันสำคัญของชำติและพระมหำกษัตริ ย ์
ก 3 สอบธรรมศึกษำ
ก 4 ครู ดีไม่มอี บำยมุข

9,000
3,000
5,000
0
1,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

สาระสั งคมฯ
39,900 ครูสมบูรณ์
0
0
39,900
0
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บทที่ 4
การนาแผนสู่ การปฏิบัติ / การกากับติดตามและรายงานผล
1. การนาแผนสู่ การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ นับเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะ
เป็ นความสามารถที่ จะผลัก ดัน การท างานของกลไกที่ ส าคัญ ทั้งหมด ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่
ตั้ง เป้ าหมายไว้ การด าเนิ น งานจะเกิ ด ผลอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องผลัก ดัน ให้ มี การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทางาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ จะต้องทา
ให้องค์กรยอมรับแนวทางแผนงานโครงงานนั้น และพร้อมที่นาแนวทางนั้นไปดาเนิ นการได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิ บตั ิงานของตน ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมี การระดมกาลัง แสวงหาการสนับสนุ น
เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ และสร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้เกิ ดขึ้นเพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องมี ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและ
มีส่วนร่ วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกาหนดแนว
ทางการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยสังเขป ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสม่าเสมอ
2) โรงเรี ยนจัดทาแผนปฏิบตั ิการ และดาเนินการตามแผน มีการกากับติดตาม ประเมินคุณภาพ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้
3) เร่ งรัดให้องค์กรดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่ และเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ
ของแผนให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การ
นาแผนสู่การปฏิบตั ิ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดความเป็ นปึ กแผ่นต่อเนื่อง
4) มีการกาหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน
อัตรากาลัง และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน
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5) วางแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผปู ้ ฏิบตั ิและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยาและเป็ นปัจจุบนั และสามารถ
ให้บริ การได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7) พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และการประเมิ นผล ที่ มุ่งเน้นประเมินเพื่ อการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน โดยมี ก ารพัฒ นาตัวชี้ วดั ผลส าเร็ จการดาเนิ น งานทั้งในด้านปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
ระยะเวลาในการประเมิน ผูป้ ระเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การกากับติดตามและรายงานผล
หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี แล้ว จาเป็ นต้องมีการกากับติดตาม และ
รายงานผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ว่าจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ในเวลาที่กาหนดไว้หรื อไม่

โดยการติดตามประเมินผล

จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก

โดยสรุ ปได้ดงั นี้

1) มุ่ ง หวัง ให้ ผูเ้ รี ย นมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เป็ นผู ้น า มี คุ ณ ธรรม สั ง คมยกย่อ งและให้ ก ารยอมรั บ
มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ด้านวิชาการ รับ ผิดชอบต่อสังคม มี สานึ กในความเป็ นไทย รู ้จกั ดารงชี วิตอย่า งมี
คุณค่ามีสุขภาพที่ดี
2) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากร ฝ่ ายบริ หารให้เป็ นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคม
ทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผเู ้ รี ยนและให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดารงไว้ซ่ ึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริ หารจัดการ เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริ การให้เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่ าวๆ ดังนี้
(1) โรงเรี ยนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
เครื อข่ายเชื่อมโยงเป็ นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน
ทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ช้ ีวดั ความสาเร็ จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็ นรู ปธรรม
(2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการปรับปรุ งแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) สร้างมาตรการเร่ งรัด หากมีโครงการที่ ดาเนิ นกรช้ากว่าที่ กาหนด และตรวจสอบคุณภาพ
อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
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แผนผังกระบวนการกากับติดตามและรายงานผล

ปฏิทินการกากับติดตามและรายงานผล
วัน เดือน ปี
กรกฎาคม 2563
กันยายน 2563 ถึง
ตุลาคม 2563
ธันวาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
ถึง
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

รายการปฏิบัติ
- นิเทศ ติดตาม
- สรุ ป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ 1) ตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2563
- นิเทศ ติดตาม
- เขียนโครงการ/ กิจกรรม
เพื่อเตรี ยมจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2564
- สรุ ป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ครั้งที่ 2) ตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2563
- นาเสนอผลงานดีเด่น
- จัดทารายงาน SAR
- จัดสรรงบประมาณในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 2564

ผู้รับผิดชอบ
-

งานแผนงาน
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงาน
งานแผนงานและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงบประมาณ

- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพ
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▪ บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านงบประมาณ
1) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา
2) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารการเงิน และการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา
3) ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้คาปรึ กษาในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
4) รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คาสัง่ ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
5) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริ ม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด

▪ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
1) อนุมตั ิแผนงานโครงการ
2) ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
3) กากับติดตาม นิเทศ สนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
4) รับรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการระหว่างดาเนินโครงการ
5) รับรายงานผลการประเมินโครงการเมื่อเสร็ จสิ้ น
6) นาเสนอผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
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▪ บทบาทหัวหน้ าโครงการ
1) ประชุมผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมวางแผนการดาเนินจัดกิจกรรม
2) ขออนุมตั ิใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมในโครงการ
3) กากับติดตาม การจัดกิจกรรม
4) รับรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินโครงการ
5) สรุ ปผลโครงการเมื่อสิ้ นสุ ด เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินโครงการ

▪ บทบาทผู้รับผิดชอบงาน และกิจกรรม
1) จัดทาคาสั่งผูร้ ับผิดชอบประเมินโครงการ
2) ติดต่อประสานผูเ้ กี่ยวข้องอานวยความสะดวกการประเมิน
3) สรุ ปรายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอหัวหน้าโครงการ

▪ บทบาทคณะกรรมการประเมินโครงการ
1) จัดทาปฏิทินการประเมินโครงการ
2) ประสานหัวหน้าโครงการ ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม ทาการประเมิน
3) จัดทาแบบประเมิน และเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับกิจกรรม และมาตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษา
4) สรุ ปรายงานผล เสนอหัวหน้าโครงการ และงานประกันคุณภาพ

▪ บทบาทคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
1) ประสานคณะกรรมการประเมินโครงการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินกิจกรรมแต่ละโครงการ เพื่อทาเป็ นสารสนเทศ
สาหรับงานประกันคุณภาพ แต่ละมาตรฐาน
3) เขียนรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (SAR) เสนอผูอ้ านวยการ
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คก. ลาดับที่ 1 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินอุดหนุน 652,002.- บาท

ชื่ อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน O-NET
 โครงการต่ อเนื่ อง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
หัวหน้ าโครงการ
นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ
1. หลักการและเหตุผล
การดําเนิ นการจัดทําแผนการศึกษาแห่ งชาติได้ให้ความสําคัญกับการมี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
เพื่อสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริ บทแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสภาวการณ์พฒั นาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทลั แบบก้าว
กระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่ สัง คมสู ง วัย และทัก ษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 เป้ าหมายของการจัดการศึ ก ษา
เป้ าหมายหนึ่ ง คือ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุขีด ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มี ตวั ชี้ วดั ที่ สําคัญ คือ นักเรี ยนมี คะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับโรงเรี ยนสุ ราษฎร์
ธานี ๒ ที่มีการพัฒนาส่งเสริ มการดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาให้นกั เรี ยนผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปให้เพิ่มขึ้น ซึ่ งในปี ที่ผ่านมานักเรี ยนมีผลคะแนนสู งกว่าร้อยละ 50 ถึงเป้าตามที่กาํ หนดไว้
พอดี ต ามเกณฑ์ ดัง นั้น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นที่ โ รงเรี ย นจะต้อ งมี โ ครงการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ O-NET ของทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยทุกกลุ่มสู งขึ้น
2.2 เพื่อยกระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยนร้อยละ 60 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับ 3.00 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรี ยนร้อยละ 25 ขึ้นไปมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
สูงกว่าร้อยละ 50
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3.1.3 นักเรี ยนร้อยร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและนักเรี ยนชั้น ม. 3, ม 6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระเรี ยนรู ้
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กําหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดําเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กําหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นําข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดําเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทํารายงานโครงการ
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5. แผนการจัดกิจกรรม (นํากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
รายการ
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
ระดับชาติ O-NET ของกลุ่มสาระ
๒
ภาษาไทย
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
ระดับชาติ O-NET ของกลุ่มสาระ
๒
คณิตศาสตร์
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
ระดับชาติ O-NET ของกลุ่มสาระ
๒
วิทยาศาสตร์
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
ระดับชาติ O-NET ของกลุ่มสาระ
๒
สังคม
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
ศึกษาฯ
5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
ระดับชาติ O-NET ของกลุ่มสาระ
๒
ภาษาต่าง
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ประ เทศ
6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
๒
สุขศึกษา
7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู กลุ่มสาระ
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
ทุกคน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี การเรี ยนรู ้
๒
ศิลปะ
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เป้าหมาย
(หน่ วย)
นักเรี ยน
ทุกคน

เวลา

สถานที่

ตลอดปี
การศึกษา

นักเรี ยนชั้น
ม.6

ตลอดปี
การศึกษา

10 จัดติวเพื่อเตรี ยมสอบ O-NET

นักเรี ยนชั้น
ม.3 , ม.6

ตลอดปี
การศึกษา

11 จัดติวเพื่อเตรี ยมสอบ O-NET
ในตารางเรี ยนของนักเรี ยน

นักเรี ยนชั้น
ม.3 , ม.6

ตลอดปี
การศึกษา

12 จัดติวเพื่อเตรี ยมสอบ O-NET ใน
ตารางเรี ยนของนักเรี ยน

นักเรี ยนชั้น
ม.3 , ม.6

ตลอดปี
การศึกษา

13 โครงการ “เติมฝันปั้นดาว” ให้กบั นักเรี ยนชั้น
ม.3 , ม.6
นักเรี ยน ม. 3 และ ม.6 (เก่งช่วย
อ่อน)
14 โครงการ “ลับให้ คม บ่ มให้ ลึก”
นักเรี ยนชั้น
ให้กบั นักเรี ยน ม. 3 และ ม.6 (กลุ่ม ม.3 , ม.6
สนใจ)

ตลอดปี
การศึกษา

โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒
โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒
โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒
โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒
โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒
โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒
โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี
๒

ที่

รายการ

8 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพ
9 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
เพื่อติว O-NET ของนักเรี ยนม.6

ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับ
ผิดชอบ
ครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพ
ครู 5 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
ครู 5 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
ครู 5 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
ครู 5 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
ครู 5 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
ครู 5 กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้พ้นื ฐาน
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่
รายการ
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย วัสดุ สาธาฯ
แทน
1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
100,000
ทางการเรี ยน และผล
การทดสอบระดับ
ชาติ O-NET ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
51,952
ทางการเรี ยน และผล
การทดสอบระดับ
ชาติ O-NET ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิตศาสตร์
3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
106,000
ทางการเรี ยน และผล
การทดสอบระดับ
ชาติ O-NET ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
27,000
ทางการเรี ยน และผล
การทดสอบระดับ
ชาติ O-NET ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาฯ

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

รวม
100,000

51,952

106,000

27,000
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ที่
5

รายการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และผล
การทดสอบระดับ
ชาติ O-NET ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ
8 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพ
9 กิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ เพื่อติว
O-NET ม.6
10 จัดติวเพื่อเตรี ยมสอบ
O-NET ม.3
วิทยากรภายนอก

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย วัสดุ สาธาฯ
แทน
71,300

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

รวม
71,300

68,830

68,830

-

-

70,120

70,120

52,000

52,000

38,400

38,400
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ที่
11

12

13

14

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
รายการ
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย วัสดุ สาธาฯ
แทน
จัดติวเพื่อเตรี ยมสอบ
61,600
O-NET ม.6
วิทยากรภายนอก
จัดติวเพื่อเตรี ยมสอบ
O-NET ในตาราง
เรี ยนของนักเรี ยน
2,900
โครงการ “เติมฝัน
ปั้นดาว” ให้กบั
นักเรี ยน ม. 3 และ ม.
6 (เก่งช่วยอ่อน)
1,900
โครงการ “ลับให้ คม
บ่ มให้ ลกึ ” ให้กบั
นักเรี ยน ม. 3 และ ม.
6 (กลุ่มสนใจ)
รวม
96,500 555,502

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2
เป้าหมายตัวชี้วัด/
- นักเรี ยนร้อยละ 60 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับ
3.00 ขึ้นไป
- นักเรี ยนร้อยละ 25 ขึ้นไปมีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าร้อยละ 50

ครุ
ภัณฑ์

ด้าน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET

ที่ดินฯ

รวม
61,600

-

2,900

1,900

652,002

เครื่ องมือประเมิน
ระบบ GSG
รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ
O-NET
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เป้าหมายตัวชี้วัด/
- นักเรี ยนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6
ในการเข้าค่ายติวเพื่อเตรี ยมพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET

วิธีการประเมิน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET
ประเมินความพึง
พอใจในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมค่าย

เครื่ องมือประเมิน
รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET
แบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรมค่าย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สูงขึ้น
8.2 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรี ยนสู งขึ้น
8.3 คะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ (O-NET) ของโรงเรี ย นอยู่ใ นลํา ดับ ที่ 3
ของ สพม.11 สหวิทยาเขต 1 สุราษฎร์ธานี ทั้งระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คก. ลาดับที่ 2 / 2563
เงินอุดหนุน 98,560.- บาท

ชื่ อโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
ข้อที่ 1,3 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1,2,3
ข้อที่ 1.1 1.2 และ 2.2
หัวหน้ าโครงการ
นางสาวนิชธาวัลย์ วิภูษณะภัทร์
1. หลักการและเหตุผล
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี น โยบายพัฒ นาโรงเรี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น
ระดับ ชาติ ที่ อยู่ใ รนะดับ ดี ข้ ึ นไปให้มี คุ ณภาพสู ง ขึ้ น จึ ง คัดเลื อกโรงเรี ย นในรอบที่ ส องอี ก จานวน 500
โรงเรี ยนจากทัว่ ประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ เป็ นหนึ่งใน 500 โรงเรี ยนที่
ได้ดาเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นเลิศทางวิชาการ สื่ อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ใช้เหตุผลและการวางแผนมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติ สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั นานาชาติ เพื่อจัดการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อมให้
เป็ นไปตามเกณฑ์โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication) ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่2ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อจัดนิ ทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ภาคใต้ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม
การแข่งขันและประกวดวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practice)ของโรงเรี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนร้อยละ 20 ขึ้นไป มีทกั ษะในการพูดสื่ อสารและนาเสนอในที่สาธารณะ
2. จัดนิ ท รรศการเวที ศ ัก ยภาพโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ครบทุก องค์ป ระกอบ และส่ ง
นักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันครบทุกรายการ และประกวดวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรี ยน
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3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
นัก เรี ย นเรี ย นรู ้ จ ากสื่ อ เทคโนโลยี แหล่ ง เรี ย นรู ้ การปฏิ บัติ จ ริ ง อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
4. วิธีดาเนินการ
1) ขั้นวางแผนงาน (P)
1.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายของ สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรี ยนมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา แผนกลยุทธ์โรงเรี ยน เกณฑ์ OBECQA การบริ หารงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
1.2 ผูร้ ับผิดชอบหลัก ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความสาเร็จของโครงการ นาเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
1.3 กาหนดและวางแผนการดาเนินกิจกรรมของโครงการ
2) ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานตามโครงการ
2.2 ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงโครงการ และมอบหมายภาระ
2.3 ดาเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั ของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
2.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กาหนด หรื อช่วงเวลาที่เหมาะสม
3) ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
3.1 กากับติดตามการดาเนินงาน
3.2 ประเมินความสาเร็จของการบริ หารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการที่
กาหนด
4) การปรับปรุงแก้ ไข (A)
นาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อดี ข้อเสี ย ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทาข้อมูล
สารสนเทศใรภาพรวมเพื่อใช้ในการนาไปปรับปรุ งพัฒนา ต่อยอดกิจกรรมในตรั้งต่อไป
5) ขั้นรายงานล (R)
สรุ ปผล รายงานผลการดาเนินงาน
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5. แผนการจัดกิจกรรม
เป้าหมาย
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
1 -สี่ ภาษาพาเพลิน
ครู และ
ตลอดปี รร.สุราษฎร์
นักเรี ยน
การศึกษา ธานี ๒
รร.สธ. ๒
2 จั ด นิ ทรรศการเวที ศ ั ก ยภาพ
ครบทุก
ก.ย
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบ
ครบทุก
ธ.ค
กิจกรรม
2563
6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่
กิจกรรม
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย วัสดุ สาธา ครุ
แทน
ฯ ภัณฑ์
1 สี่ ภาษาพาเพลิน
16,000
2 จั ด นิ ท รรศการเวที
47,560 35,000
ศั ก ยภาพโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
รวม
47,560 51,000
ที่

รายการ

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
1.นักเรี ยนร้อยละ 20 ขึ้นไปสามารถพูดสื่ อสารและนาเสนอ ประเมินการ
ภาษา ทั้ง 4 ภาษาได้
สื่ อสาร
2. ความสมบูรณ์ของนิทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยน
สังเกต และ
มาตรฐานสากล
สอบถามการจัด
- การส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
นิทรรศการเวที
- เข้าร่ วมการประกวดวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ(Best Practice) ศักยภาพ

ผู้รับ
ผิดชอบ
ครู พรรณี
ครู กลั ยา
-ครู ต่างชาติ
คณะกรรมการ
ตามคาสั่ง

ที่ดิน
ฯ

รวม
16,000
82,560

98,560

เครื่ องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริ มและสร้างเสริ มศักยภาพของนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อยกระดับคุณภาพสู่
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. โรงเรี ยนจัดนิทรรศการเวทีศกั ยภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากลครบทุกองค์ประกอบ
ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันครบทุกกิจกรรม และเข้าร่ วมการประกวดวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) ของโรงเรี ยน
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นาสาวนิชธาวัลย์ วิภูษณะภัทร์ )
ลงชื่อ.............................................. ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 3 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินอุดหนุน 58,400.- บาท

ชื่ อโครงการ โครงการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
 โครงการต่ อเนื่อง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1.2
หัวหน้ าโครงการ
ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ทองเจริญ
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั การขาดระเบียบวินยั และความรับผิดชอบของคนในสังคม กาลังเป็ นปัญหาระดับชาติ ระบบ
การศึกษาได้พยายามเสริ มสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ แก่เยาวชนเพื่อให้เป็ น
คนดีของสังคมในอนาคตและจากการสารวจพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาของนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ปี การศึกษา 2559 - 2562 พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาส่ วนใหญ่ด้านการแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนไม่
เรี ยบร้อย เช่น สวมถุงเท้าสั้นต่ากว่าแข้ง ไม่ติดเข็มตราสัญลักษณ์ ญสส. ไม่สอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง และ
กระโปรงแคบ/สั้นเหนื อเข่า เป็ นต้น รองลงมาได้แก่ ปั ญหาด้านการหนี เรี ยนรายคาบ กระเป๋ าผิดระเบียบ
สู บบุหรี่ ในสถานศึกษา และทรงผมผิดระเบียบของโรงเรี ยน แม้ว่าการเกิดปัญหาดังกล่าวในปี การศึกษา
2562 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 - 2561 ก็ตาม นอกจากนี้ ยงั พบว่านักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ เช่น ไม่สวมหมวกนิ รภัยขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท
ชอบความเสี่ ยง ขับขี่เร็ วด้วยความคะนองตามวัย ไม่เคารพกฎจราจร ขาดจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
ไม่ใส่ ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพื่ อนร่ วมทาง พฤติ กรรมเหล่านี้ ส่งผลให้การเกิ ดอุ บ ัติ เ หตุ
ประกอบกับรัฐบาลได้กาหนดให้ ปี 2554–2563 เป็ นปี “ทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน”โดยมี
เป้าหมายลดจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนลงปี ละ5 เปอร์เซ็นต์หรื อ 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563
อย่างไรก็ตาม นอกจากครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องร่ วมกันดูแลและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ข้างต้นด้วยการพัฒนาระเบียบวินยั ของนักเรี ยนโดยตรงแล้ว ครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนยังปลูกต้อง
ฝังความรับผิดชอบและคุณลักษณะลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีแก่นกั เรี ยน ด้วยการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
พระประมุข รู ้จกั รักษาส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย และรู ้จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ต่อไป
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จากปั ญหาและเหตุผลดังกล่าว โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ จึงได้จดั ทาโครงการพัฒนาระเบียบวินัย
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ขึ้น เพื่อปลูกจิตสานึก กระตุน้ และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น พร้อมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
และกฎหมายบ้านเมือง ผูน้ าที่ดี รู ้จกั เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีจิตสาธารณะ จนสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไข ป้ องปราม ส่ งเสริ ม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรี ยนมีระเบียบวินัย มากขึ้น
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
2.2 เพื่อประสานความร่ วมมือระหว่างครู ผูป้ กครอง ชุมชน และส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
พฤติกรรมด้านระเบียบวินยั และความรับผิดชอบของนักเรี ยน ให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
2.3 ปลูกจิตสานึกและเสริ มสร้างวินยั จราจรให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ทุกคน เพื่อการขับขี่
รถอย่างปลอดภัย
2.4 เพื่อให้นักเรี ย นมี จิตสานึ กที่ถูกต้องเกี่ย วกับการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข
2.5 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กการทางานร่ วมกันรู ้จกั ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้ รู ้จกั เสี ยสละ มีจิตสาธารณะ
ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเอง รู ้จกั ใช้เหตุผล มีความเข้าใจและเคารพในความคิดของผูอ้ ื่น มีนิสัย
ความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี จากการเรี ยนรู ้วิถีการทางประชาธิปไตย
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 1,670 คน
3.1.2 มีการเลือกตั้งสภานักเรี ยนในโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวนสภา 1
3.1.3 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม งานคณะกรรมการสภานัก เรี ย นโรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ จ านวน
มากกว่า 5 กิจกรรม
3.1.4 จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรี ยน โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1 ครั้ง
3.1.5 จัดศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภานักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1 ครั้ง
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3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 พฤติ กรรมที่ เป็ นปั ญหาด้านระเบี ยบวิ นัย และความรั บผิ ดชอบของนัก เรี ย นโรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี ๒ ประจาปี การศึกษา 2563 ลดลงจากจากปี การศึกษา 2562 ร้อยละ 20
3.2.2 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ ร้อยละ 9 0เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
3.2.3 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ มีความรู ้มี 90ความรู ้เกี่ยวกับกฎจราจร และ
สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นใน
สังคมต่อไป
3.2.4 นักเรี ยนโรงเรี ย นสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ 95 มีความรู ้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมื องการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข
3.2.5 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ 95 มีจิตสานึ กที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข รู ้จกั รักษา
ส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุ ษ ย์ มี ค วามภาคภูมิ ใ จในความเป็ นไทย และรู ้ จัก รั ก ษาผลประโยชน์ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ
3.2.6 คณะกรรมการสภานัก เรี ยน โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ 100 มีความประพฤติ ดี
มีระเบียบวินัยเป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจและเคารพในความคิดของผูอ้ ื่น เป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามที่ดี
3.2.7 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ 95 พร้อมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
และกฎหมายบ้านเมือง ผูน้ าที่ดี รู ้จกั เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีจิตสาธารณะ จนสามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
4.1.2 เสนอโครงการขออนุมตั ิ
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ าย
4.1.4 จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการดาเนินการ
4.1.5 ประชุมชี้แจง พร้อมวางแผนการดาเนินการ
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4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 ประชุม จัดเตรี ยม ติดต่อประสานงาน
4.2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางแผนไว้
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 ประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
4.3.2 รวบรวมข้อมูล และผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
4.3.3 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินการ
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1 กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อการดาเนินการให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้นในครั้งต่อไป
4.4.2 กาหนดแนวทางในการพัฒนาการการดาเนินงาน เพื่อการดาเนินการให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้นในครั้งต่อไป
4.4.3 จัดทาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4.5 ขั้นการรายงานผล (Report)
สรุ ป รายงานผลการดาเนินโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
ชื่ อกิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ
ราษฎร์ธานี ๒

200

ต.ค. 63 และ
มี.ค. 64

2. กิจกรรมอบรมระดับชั้น

1,670

ตลอดปี การศึกษา

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
กองบิน 7
ค่ายวิภาวดี
รังสิ ต
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

น.ส.ณัฐนาฏ ณ วงศ์
น.ส.สุธาสินี ณเวชริ นทร์
หัวหน้าระดับชั้น

ว่าที่ รต.เอกชัย
ทองเจริ ญ

หัวหน้าระดับชั้น
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ที่

ชื่ อกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่ วย)
1,670

3. กิจกรรมวินยั ดี ชีวีมีสุข

เวลา

สถานที่

ตลอดปี
การศึกษา

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

4. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมีวินยั จราจร

1,670

ตลอดปี
การศึกษา

5. กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิปไตยใน
โรงเรี ยน

1,670

ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับ
ผิดชอบ

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี
๒/ชุมชน /
แหล่งเรี ยนรู ้
และหน่วยงาน
ภายนอก

ว่าที่ รต.เอกชัย ทองเจริ ญ

หัวหน้าระดับชั้น
นายพลกฤษ ตาลประสิทธิ์
นายวัชริ นทร์ แก้วประเทศ
นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณพร
นางเยาวภัค ทองชะอม
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

ชื่ อกิจกรรม

1.

กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยน
กิจกรรมอบรมระดับชั้น
กิจกรรมวินยั ดี ชีวีมีสุข
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
มีวินยั จราจร
กิจกรรมส่ งเสริ ม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรี ยน
รวม

2.
3.
4.
5.

ค่าจ้ าง

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้ สอย
วัสดุ สาธา
ฯ
-

-

6,000
14,000

6,000

-

4,000
-

-

-

-

10,000
20,000

2,520

3,600

660

21,620

-

-

-

28,400

22,520

9,600

660

25,620

0

ครุ ที่ดินฯ
ภัณฑ์
-

รวม

ตอบ
แทน
-

0

0

-

58,400
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 3 ด้าน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือประเมิน
พฤติกรรมที่เป็ นปัญหาด้านระเบียบวินยั และความ
รับผิดชอบของนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ประจาปี
การศึกษา 2563 ลดลงจากปี การศึกษา 2562 ร้อยละ 20
นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ร้อยละ 95 ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน และกฎหมายบ้านเมือง รู ้จกั
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจและเคารพในความคิดของ
ผูอ้ ื่น เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี และมีจิตสาธารณะ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ มีความรู ้มี 90
ความรู ้เกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย จนสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
คณะกรรมการสภานักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ร้อย
ละ 80 ประพฤติ ดี มี ร ะเบี ย บวิ นัย เป็ นที่ ย อมรั บ ของ
สังคม เป็ นแบบอย่างที่ดี สามารถทางานทีม ปรับตัวเข้า
กับผูอ้ ื่นได้ดี เสี ยสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มี
เหตุผล มีความเข้าใจและเคารพในความคิดของผูอ้ ื่น เป็ น
ผูน้ าผูต้ ามที่ดี
นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ทุกระดับชั้น จานวน
1,670 คนเข้าร่ วมใช้สิทธิ์ การเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรี ยน
คณะกรรมการสภานักเรี ย นโรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธานี ๒
ร้อยละ 99 ร่ วมทากิจกรรมส่ งเสริ มงานคณะกรรมการ
สภานักเรี ยนได้มากกว่า 5 กิจกรรม
นักเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนา
ระเบียบวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ร้อยละ มีความพึงพอใจในกิจกรรมตามโครงการ 90
ดังกล่าว ในระดับดีข้ นึ ไป

วิเคราะห์ขอ้ มูลจานวน
นักเรี ยนที่มีปัญหา
เปรี ยบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 2562 และ 2563
- ประเมินพฤติกรรมของ
นักเรี ยน
- นักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตอบแบบ
สารวจ
นักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒ตอบแบบ
สอบถาม
- ประเมินพฤติกรรมของ
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
- คณะกรรมการสภา
นักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตอบแบบ
สารวจ
นับจานวนนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ที่ใช้สิทธิ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรี ยน
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ทาแบบประเมินการเข้าร่ วม
กิจกรรม
นักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตอบแบบ
สอบถาม

แบบรายงานพฤติกรรมที่
เป็ นปัญหาของนักเรี ยนแต่
ละระดับชั้น
- แบบรายงานพฤติกรรม
นักเรี ยน
- แบบสารวจการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยนสุ
ราษฎร์ธานี ๒
แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎ
จราจรและการขับขี่
ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
- แบบรายงานพฤติกรรม
นักเรี ยน
- แบบสารวจการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
ใบลงชื่อการใช้สิทธิ์การ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรี ยน
แบบประเมินการเข้าร่ วม
กิจกรรมส่งเสริ มงาน
คณะกรรมการสภา
แบบสอบถามความพึง
พอใจในกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาระเบียบ
วินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรี ยน
8.2 นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ นึ จนสามารถอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
8.3 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ มีทกั ษะเจตคติและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์และมีโอกาสประสบความสาเร็ จในการทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด และเกิดความชื่นชมต่อ
ความสาเร็ จนั้นๆ
8.4 ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ทองเจริญ )

ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 4 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินรายได้ 383,700.- บาท

ชื่ อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนโครงการห้ องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
หัวหน้ าโครงการ นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ
1. หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 สร้างคุณภาพ
นมนุษย์ สู่ สังคมอนาคตที่ยงั่ ยืน โดยมีเป้าหมายให้ผเู ้ รี ยน เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ คิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มี ความรู ้ มี ท ักษะและคุณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 มี สุ ขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่ อ เป็ นพลเมืองและพลโลกที่ดี โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ได้ดาเนินงานด้านการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อตอบสนองเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน และวิสั ยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ของโรงเรี ยนเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องในทุ ก ด้าน
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยนจึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของโรงเรี ยนเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด คือ ในปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมาจานวนนักเรี ยนที่มีผล
การเรี ย นในระดับ 3 ขึ้ น ไปมากกว่าร้ อยละ 50 แต่ ผลการทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) ของโรงเรี ยนมี
จานวนนัก เรี ย นที่ ได้ผลการทดสอบ O-NET สู งกว่าค่าเฉลี่ ยระดับประเทศยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด ทั้งนี้ โรงเรี ยนมี นักเรี ยนในโครงการห้องเรี ยนพิเศษที่ ช่วยเพิ่มระดับค่าเฉลี่ยของโรงเรี ยน โดยมี
จานวนนักเรี ยนที่ได้ผลการทดสอบ O-NET
การดาเนินงานโครงการห้องเรี ยนพิเศษได้ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรี ยนมีความพร้อม
ในการจัด การที่ ดี นั บ ตั้ง แต่ ค วามพร้ อ มของครู ผู ส้ อนในสายวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ
และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ มีวุฒิทางการศึ กษาในสาขาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และอยู่ในวัยพร้ อมที่ จะ
ทางานได้เป็ นอย่างดี พร้อมทั้งผลจากการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความ
ต้องการให้โรงเรี ยนมีกระบวนการในการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู งทางด้านการเรี ยนด้วยการ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี โ ครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษ และเมื่ อ พิ จารณาด้านสื่ อ อุ ป กรณ์ วิท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
วิท ยาศาสตร์ เพี ยงพอและทันสมัย นอกจากนี้ ยังมี ห้ องเรี ย นคอมพิ วเตอร์ และห้ อง ICT ที่ ทันสมัย และ
เพียงพอสาหรับนักเรี ยนใช้สืบค้นข้อมูลบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต นับได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่ งเสริ ม
นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษในด้า นวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้ไ ด้พ ัฒ นาเต็ม
ศักยภาพในรู ปแบบของห้องเรี ยนพิเศษโครงการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษสู งขึ้น
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในทุกรายวิชาสู งขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ผลการทดสอบ O-NET สู งขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีศกั ยภาพต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จานวนนักเรี ยนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 50
3.1.3 นักเรี ยนมีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากกว่าร้อยละ 60
3.1.4 นักเรี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีศกั ยภาพมากกว่าร้อยละ 5
3.1.5 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีประสบการณ์จากการแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรื อคอมพิวเตอร์ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3.1.6 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีทกั ษะในการเข้าค่ายทักษะวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรื อคอมพิวเตอร์ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3.1.7 มีนกั เรี ยนที่เป็ นตัวแทนจากการทดสอบความสามารถทางโอลิมปิ กวิชาการอย่างน้อย 1 คน
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยน และผูป้ กครองโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีความพึงพอใจในการจัดโครงการห้องเรี ยน
พิเศษในระดับพึงพอใจมาก
3.2.2 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีความสามารถในการเผยแพร่ ผลงานจากการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อ
เทคโนโลยี
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
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4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
4.5.4 นาเสนอผลการดาเนินงาน และผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยน
พิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
กลุ่มสาระฯ
ม. 1 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คน ดเชื้อก.ย.
ตาม
วิทยาศาสตร์ฯ
งด ฯเนื่องจาก วิ108
กฤตโรคติ
ไวรัส63
โคโรน่ า 2019(covid-19)
ม. 2: กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ 108 คน
ก.ค. 63
กาหนดการ คณิตศาสตร์
ม. 3 : กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ
115 คน
ต.ค. 63
ของแต่ละชั้น ภาษาต่างประเทศ
2 เข้าค่ายวิชาการ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
กลุ่มสาระฯ
ม. 1 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คน ดเชื้อพ.ย.
ตาม
วิทยาศาสตร์ฯ
งด ฯเนื่องจาก วิ108
กฤตโรคติ
ไวรัส63
โคโรน่ า 2019(covid-19)
ม. 2 : กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ
108 คน
กาหนดการ ภาษาต่างประเทศ
ม.ค. 64
ม. 3 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
115 คน
ของแต่ละชั้น คณิตศาสตร์
ก.ค. 63
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ที่
3

กิจกรรม

4

ค่ายโอลิมปิ กวิชาการ
(ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนสอบ
โอลิมปิ ก โดยทางโรงเรี ยนสมัครให้
สอบ)
การทดสอบคณิ ตศาสตร์นานาชาติ

5

การทดสอบวิทยาศาสตร์นานาชาติ

6

การทดสอบภาษาอังกฤษ

7

สื่ อ เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
(ห้องเรี ยนคุณภาพ)

8

ทุนโครงการช้างเผือกประกายเพชร
(ยกเว้นการศึกษาไปแล้ว)

เป้าหมาย
เวลา
(หน่ วย)
นักเรี ยนที่ ตลอดปี
สนใจใน การศึกษา
แต่ละวิชา สอบช่วง
ส.ค. 63
นักเรี ยนที่ ตลอดปี
สนใจ
การศึกษา
นักเรี ยนที่ ตลอดปี
สนใจ
การศึกษา
นักเรี ยนที่ ตลอดปี
สนใจ
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

3.50 ขึ้น

ตลอดปี
ไปร้อยละ การศึกษา

สถานที่
ตามสถานที่
ที่กาหนด

ผู้รับ
ผิดชอบ
ครู วิลาวัลย์

ตามสถานที่
ที่กาหนด
ตามสถานที่
ที่กาหนด
ตามสถานที่
ที่กาหนด
รร. สธ.๒

ครู ชุติมา

รร. สธ.๒

ครู พยงค์

รร. สธ.๒

ครู พยงค์

รร. สธ.๒

ครู พยงค์

ครู เอกชัย
ครู นนั ทิยา
ครู ผสู ้ อนนักเรี ยน
ห้องเรี ยนพิเศษทุก
คน

100
9

สมทบค่าไฟฟ้า

10

สอนเสริ มนักเรี ยนนอกเวลาเรี ยน
(คาบศูนย์)

ตลอดปี
การศึกษา
นักเรี ยนที่ ตลอดปี
การศึกษา
สนใจ
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ค่า
ตอบ
ใช้ สอย
วัสดุ
สาธาฯ
ที่ กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
เข้าค่ายวิชาการ
สอบโอลิมปิ ก
วิชาการ
สอบคณิตศาสตร์
นานาชาติ
สอบวิทยาศาสตร์
นานาชาติ
สอบวัดภาษาอังกฤษ
สื่ อ/ เทคโนโลยี
ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทุนโครงการ
ช้างเผือกประกาย
เพชร
สมทบค่าไฟฟ้า
สอนเสริ มนอกเวลา
เรี ยน
รวม

จ้ าง
-

แทน

ที่ดินฯ รวม

ครุ
ภัณฑ์

-

-งด เนื782,140
- า 2019(covid-19)
่องจาก วิกฤตโรคติ- ดเชื้อไวรัสโคโรน่
-งด เนื320,961
- า 2019(covid-19)
่องจาก วิกฤตโรคติ- ดเชื้อไวรัสโคโรน่

782,140

-

-

24,700

-

-

-

-

24,700

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

299,000

-

299,000

320,961

ให้ ทุนโดยการยกเว้นค่าเล่ าเรียน คนละ 4,600 +3,900 บาท = 8,500 บาท

-

-

-

-

-

-

- สบค่าไฟฟ้
- า 180,000- บาท
84,700

-

-

-

-

-

-

-

-

299,000

-

383,700
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .....2..... ด้าน ......9..... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมิน
- จานวนนักเรี ยนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์
แบบรายงานจาก
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษใน
ทางการเรี ยน
ระบบ SGS
ระดับ 3 ขึ้นไป
- นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์
แบบรายงานจาก
ทุกรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50
ทางการเรี ยน
ระบบ SGS
- ร้อยละ 60 ขึ้นไปของนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผล ผลการทดสอบ รายงานผลการ
การทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
O-NET
ทดสอบ O-NET
- ร้อยละ 5 ขึ้นไปของนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษได้รับ ตรวจป้ายชื่อ
แบบรายงานผลการ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีต่าง ๆ
พรรณไม้
แข่งขันทักษะ
วิชาการ
- นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีประสบการณ์จาก
รายงาน
แบบรายงาน
การแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงการ
โครงการ
หรื อคอมพิวเตอร์ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
- นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีทกั ษะในการเข้าค่าย รายงาน
แบบรายงาน
ทักษะวิชาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงการ
โครงการ
หรื อคอมพิวเตอร์ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
- มีนกั เรี ยนที่เป็ นตัวแทนจากการทดสอบความสามารถทาง
ผลการทดสอบ รายงานผลการ
โอลิมปิ กวิชาการอย่างน้อย 1 คน
โอลิมปิ ก
ทดสอบ
วิชาการ
- โรงเรี ยน มีหอ้ งเรี ยนที่มีคุณภาพ สื่ อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริ ม ประเมิน
แบบประเมินการใช้
การเรี ยนรู ้
ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนคุณภาพ
คุณภาพ
- นักเรี ยน และผูป้ กครองโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีความพึง
ประเมินความ แบบประเมินความ
พอใจในการจัดโครงการห้องเรี ยนพิเศษในระดับพึงพอใจมาก พึงพอใจ
พึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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8.1 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด
8.2 โรงเรี ยนมีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ของโรงเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
8.3 นักเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อฝึ กประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้
8.4 นักเรี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีศกั ยภาพต่าง ๆ
8.5 นักเรี ยนได้เผยแพร่ ผลงานที่เกิดจากการเรี ยนรู ้เป็ นที่ยมรับสู่ สังคมภายนอก

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 5 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินรายได้ 254,600.- บาท

ชื่ อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนโครงการห้ องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
หัวหน้ าโครงการ นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ
1. หลักการและเหตุผล
เป้ าหมายการพัฒนาด้านผูเ้ รี ยน (Learner Aspirations) ของแผนการศึกษาแห่ งชาติโดยมุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทุ กคนให้มีคุณ ลัก ษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 3Rs ได้แก่ การอ่ านออก
เขียนได้และการคิดเลขเป็ น 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะ
ด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และการรู ้เท่าทันสื่ อ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู ้ และ
ความมีเมตตา กรุ ณา มีวินัย คุณธรรม จริ ยธรร ซึ่ งสอดคล้องกับโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ที่มุ่งเน้นพัฒนา
นักเรี ยนให้เป็ นพลโลกในศตวรรษที่ 21 จึงเห็นความสาคัญของการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนที่มีศกั ยภาพ
และความสามารถทางวิชาการซึ่งเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ย นสุ ราษฎร์ ธ านี ๒ จัด โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ตั้ง แต่ ปี
การศึ ก ษา 2549 โดยคัด เลื อ กนัก เรี ย นที่ มี ศัก ยภาพสู งเข้าเรี ย นโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีจานวนนักเรี ยนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
จากการดาเนินโครงการห้องเรี ยนพิเศษพบว่านักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มศักยภาพทางด้านวิชาการ และด้าน
อื่นๆ อย่างเต็มที่ ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้เข้าแข่งขันในเวทีวิชาการต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน การ
แข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการนาเสนอผลงานในเวทีวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรี ยนที่
สาเร็จการศึกษาจากโครงการห้องเรี ยนพิเศษ แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒ เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ว สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสี ยง ดังนั้นเพื่อเป็ น
การพัฒนาและส่ งเสริ มศักยภาพของนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษที่สาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรี ยน ให้มีศกั ยภาพที่สูงขึ้น และเพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของนักเรี ยน บุคลากร
ผูป้ กครอง และชุมชน ที่มีความต้องการให้โรงเรี ยนเปิ ดโครงการห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (วิทย์-คณิต) และห้องเรี ยนพิเศษคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ศิลป์ คานวณ-ภาษาจีน)
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ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนจึงได้ดาเนิ นการเพื่อการเปิ ดโครงการห้องเรี ยนพิเศษ และได้รับ
การอนุมตั ิให้เปิ ดในปี การศึกษา 2562 และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และภาษาอังกฤษสู งขึ้น
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในทุกรายวิชาสู งขึ้น
2.3 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ผลการทดสอบ O-NET สู งขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน
2.5 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีศกั ยภาพต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จ านวนนั ก เรี ย นร้ อ ยละ 60 ขึ้ น ไป มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในระดับ 3 ขึ้นไป
3.1.2 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิ เศษมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุก รายวิชาในระดับ 3 ขึ้ นไป
มากกว่าร้อยละ 50
3.1.3 นักเรี ยนมีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากกว่าร้อยละ 60
3.1.4 นักเรี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีศกั ยภาพมากกว่าร้อยละ 5
3.1.5 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีประสบการณ์จากการแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หรื อภาษาจีนภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3.1.6 นัก เรี ย นโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษทุ ก คนมี ทัก ษะในการเข้าค่ ายทัก ษะวิ ช าการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หรื อภาษาจีนภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3.1.7 มีนกั เรี ยนที่เป็ นตัวแทนจากการทดสอบความสามารถทางโอลิมปิ กวิชาการอย่างน้อย 1 คน
3.1.8 นักเรี ยนผ่านการทดสอบ HSK อย่างน้อยร้อยละ 5
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยน และผูป้ กครองโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีความพึงพอใจในการจัดโครงการห้องเรี ยน
พิเศษในระดับพึงพอใจมาก
3.2.2 นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีความสามารถในการเผยแพร่ ผลงานจากการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ อ
เทคโนโลยี
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4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
4.5.4 นาเสนอผลการดาเนินงาน และผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยน
พิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1 ศึกษาแหล่ งเรียนรู้ ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
งด เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)
72 คน
ส.ค. 63 ตามกาหนดการ กลุ่มสาระฯ
ม. 4 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
ของแต่ละชั้น วิทยาศาสตร์ฯ
ห้อง ม. 4/6 และ ม. 4/7
54 คน
ก.ย. 63
คณิตศาสตร์
ม. 5: กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
ภาษาต่างประเทศ
ห้อง ม. 5/6 และ จีน ม. 5/7
ม. 6 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
ห้อง ม. 6/6 , ม. 6/7
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ที่
2

3

4

5
6

7
8

กิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่ วย)

ผู้รับ
ผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ
งด เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)
72 คน
พ.ย. 63 ตามกาหนดการ วิทยาศาสตร์ฯ
54 คน
ม.ค. 64 ของแต่ละชั้น ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
เวลา

สถานที่

เข้าค่ายวิชาการ ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
ม. 4 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
/คอมพิวเตอร์ ม. 4/6 และม. 4/7
: ค่ายภาษาจีน ม. 4/7 และ ม.5/7
ม. 5 : กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ
ห้อง ม.5/6 และ ม. 5/7
ม. 6: กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ม. 6/6
ค่ายโอลิมปิ กวิชาการ
นักเรี ยนที่ ตลอดปี
ตามสถานที่
ครู บุษกร
(ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนสอบ
สนใจในแต่ การศึกษา
ที่กาหนด
โอลิมปิ ก โดยทางโรงเรี ยนสมัคร
ละวิชา
สอบช่วง
ให้สอบ)
ส.ค. 63
สอบวัดความถนัดภาษาจีน ( HSK ) นักเรี ยนที่ ตลอดปี
นักเรี ยนที่สนใจ
ครู ดวงกมล
( 4/7 , 5/7 , 6/7 )
สนใจในแต่ การศึกษา ในแต่ละวิชา
ละวิชา
การทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนที่
ตลอดปี
ตามสถานที่ ครู ดวงกมล นาค
สนใจ
การศึกษา
ที่กาหนด
ทุ่งเตา
สื่ อ เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
ตลอดปี
ครู ผสู ้ อนนักเรี ยน
โรงเรี ยน
(ห้องเรี ยนคุณภาพ)
การศึกษา
ห้องเรี ยนพิเศษ
สุราษฎร์ธานี ๒
ทุกคน
สมทบค่าไฟฟ้า
ตลอดปี
โรงเรี ยน
ครู พยงค์
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒
ทุนโครงการช้างเผือกประกายเพชร
3.50 ขึ้นไป ตลอดปี
ครู พยงค์
โรงเรี ยน
ร้อยละ100 การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
กิจกรรม
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย
วัสดุ สาธาฯ ครุ ที่ดินฯ
แทน
ภัณฑ์
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
งด เนื่อ200,460
งจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)
เข้าค่ายวิชาการ
งด เนื่อ203,415
งจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)
สอบโอลิมปิ ก
18,000
วิชาการ
สอบวัดภาษาอังกฤษ
16,500
สอบ HSK
18,500
สื่ อ เทคโนโลยีใน
201,600
การจัดการเรี ยนรู ้
สมทบค่าไฟฟ้า
80,000
สบค่าไฟฟ้า 80,000
บาท
ทุนโครงการ
ให้ ทุนโดยการยกเว้นค่าเล่ าเรียน คนละ 4,600 +3,900 บาท = 8,500 บาท
ช้างเผือกประกาย
เพชร
รวม
53,000 201,600

รวม
200,460
203,415
18,000
16,500
18,500
201,600
80,000

254,600

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .....2..... ด้าน ......10..... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
- จานวนนักเรี ยนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในระดับ 3
ขึ้นไป
- นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุก
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50

วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ แบบรายงานจาก
เรี ยน
ระบบ SGS
ผลสัมฤทธิ์ทางการ แบบรายงานจาก
เรี ยน
ระบบ SGS
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เป้าหมายตัวชี้วัด/
- ร้อยละ 60 ขึ้นไปของนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษมีผลการ
ทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- ร้ อ ยละ 5 ขึ้ น ไปของนัก เรี ย นโครงการห้ องเรี ย นพิ เศษได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีต่าง ๆ
- ร้อยละ 5 ของนักเรี ยนสอบผ่านการทดสอบ HSK
- นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีประสบการณ์จากการ
แหล่งเรี ยนรู ้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรื อ
คอมพิวเตอร์ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
- นักเรี ยนโครงการห้องเรี ยนพิเศษทุกคนมีทกั ษะในการเข้าค่าย
ทักษะวิชาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
หรื อคอมพิวเตอร์ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
- มี นัก เรี ย นที่ เป็ นตัว แทนจากการทดสอบความสามารถทาง
โอลิมปิ กวิชาการอย่างน้อย 1 คน
- โรงเรี ยน มีห้องเรี ยนที่มีคุณภาพ สื่ อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้

วิธีการประเมิน
ผลการทดสอบ
O-NET
ตรวจป้ายชื่อพรรณ
ไม้

เครื่ องมือประเมิน
รายงานผลการ
ทดสอบ O-NET
แบบรายงานผล
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ

รายงานโครงการ

แบบรายงาน
โครงการ

รายงานโครงการ

แบบรายงาน
โครงการ

ผลการทดสอบ
โอลิมปิ กวิชาการ
ประเมินห้องเรี ยน
คุณภาพ

- นัก เรี ย น และผูป้ กครองโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษมี ค วามพึ ง ประเมินความพึง
พอใจในการจัดโครงการห้องเรี ยนพิเศษในระดับพึงพอใจมาก
พอใจ

รายงานผลการ
ทดสอบ
แบบประเมินการ
ใช้หอ้ งเรี ยน
คุณภาพ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด
8.2 โรงเรี ยนมีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ของโรงเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
8.3 นักเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อฝึ กประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้
8.4 นักเรี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเวทีศกั ยภาพต่าง ๆ
8.5 นักเรี ยนได้เผยแพร่ ผลงานที่เกิดจากการเรี ยนรู ้เป็ นที่ยมรับสู่สาธารณชน

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คก. ลาดับที่ 6 / 2563
เงินอุดหนุน 552,152.- บาท

เงินห้ องเรียน คก. ม.ต้ น 120,000.- บาท
ชื่ อโครงการ
ส่ งเสริมนักเรียนสู่ ความเป็ นเลิศ
บาทอเนื่อง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ

1. หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลัง
ของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมือง
ไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
มี ความรู ้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่ จาเป็ นต่อการศึ กษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึ กษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง คิดเป็ น ทาเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น และเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ยนสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ จึ ง ได้ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ เ หมาะสมกับ สติ ปั ญ ญา และ
ความสามารถของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นาไปสู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรี ยน และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีความเป็ น
เลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรี ยภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิล ปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรี ย มพร้ อมให้ผูเ้ รี ย นเป็ นผูท้ ี่ มี ความพร้ อมด้วยคุณลัก ษณะอันพึ งประสงค์
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ
รวมถึงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มงาน นอกจากนี้ เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ
เป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ
อย่างทัว่ ถึง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรี ยน
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสในการทดสอบความรู ้ และทักษะความสามารถต่าง ๆ
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มงาน
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยนที่มีความสามารถทุกคนได้เข้าร่ วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และทักษะ
ความสามารถด้านอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน
3.1.2 นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ร้ อ ยละ 50 ได้เ ข้า ร่ ว มการทดสอบความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3.1.3 นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายร้ อยละ 40 ได้เข้าร่ วมการทดสอบความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3.1.4 นัก เรี ย นร้ อ ยละ 50 ของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาต่ า งประเทศที่ ส องได้เ ข้าร่ ว มการทดสอบ
ความสามารถทางด้านภาษา
3.1.5 นักเรี ยนทุกคนได้เข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแสดงผลงานในวัน Open house
3.1.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จัดแสดงผลงานจากการจัดการเรี ยนรู ้
และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มงานในวัน Open house
3.1.7 โรงเรี ยนประถมศึกษารอบนอกเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกสาระการเรี ยนรู ้
3.1.8 มีนักเรี ยนสอบคัดเลือกเป็ นตัวแทนผ่านเข้าสู่ ค่ายที่ 1 ของค่ายโอลิมปิ กวิชาการแต่ละสาขา
อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 สาขาวิชา คือ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยน ครู ผูป้ กครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มความเป็ นเลิศของ
นักเรี ยนในระดับดี
3.2.2 นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรม Open house อย่างมีคุณภาพในระดับดี
3.2.3 โรงเรี ยนได้รับการตอบรับในการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากโรงเรี ยนประถมศึกษา
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
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4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
รายการ
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

2

การเข้าค่ายอย่างเข้มเพื่อฝึ กซ้อมก่อน
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
การทดสอบความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
การทดสอบความรู ้โครงการโอลิมปิ ก
นักเรี ยนที่
วิชาการ
สนใจ
การทดสอบความสามารถทางด้า น นักเรี ยนที่มี
ภาษา
คุณสมบัติ
วันเปิ ดบ้านสุ ราษฎร์ธานี ๒
นักเรี ยน ครู
(Open House St2 )
และบุคลากร
ทุกคน
การแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุม่ สาระ
นักเรี ยน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับ
ตัวแทน
ประถมศึกษา

3

4
5
6

7

นักเรี ยนทุก
คนที่มี
ความสามารถ
นังด
กเรี ยเนืน่องจาก
ตัวแทน
นักเรี ยนที่มี
คุณสมบัติ

ตลอดปี

โรงเรี ยน
คณะกรรม การ
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตามคาสัง่

ยน า 2019คณะกรรม
วิกตลอดปี
ฤตโรคติดเชื้อไวรัโรงเรี
สโคโรน่
(covid-19)การ
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตามคาสัง่
ตลอดปี
สนามสอบที่ หัวหน้ากลุ่มที่
กาหนด
รับผิดชอบ
กรกฎาคมสิ งหาคม
ตลอดปี
ก.พ. 63

ตลอดปี

สนามสอบที่
กาหนด
สนามสอบที่
กาหนด
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

หัวหน้ากลุ่มที่
รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ตามคาสัง่

โรงเรี ยน
คณะกรรมการ
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตามคาสัง่

ผ.37
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

ที่
8

รายการ
ส่งเสริ มความเป็ นเลิศกลุ่มสาระฯ
- ภาษาต่างประเทศ
- สุ ขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(หน่ วย)

เวลา

นักเรี ยน

ตลอดปี

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานที่

โรงเรี ยน
คณะกรรมการ
สุ ราษฎร์ธานี ๒ ตามคาสัง่

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

รายการ

1 การแข่งขันทักษะทาง
2
3

4

5
6
7

วิชาการ
การเข้าค่ายอย่างเข้มเพื่อ
ฝึ กซ้อมก่อนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
การทดสอบ
ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
การทดสอบ
ความสามารถทางด้าน
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาจีน
การทดสอบความรู ้
โครงการโอลิมปิ ก
วิชาการ
วัน Open house
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา

ค่าจ้ าง ตอบแทน

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
สาธา
ใช้ สอย
วัสดุ

รวม

-

-

-

50,000

-

-

-

180,000
- า 2019
- (covid-19)
งด- เนื่องจาก
วิกฤตโรคติ20,
ดเชื000
้อไวรัสโคโรน่

-

50,000

ที่ดินฯ

ฯ

ครุ
ภัณฑ์

200,000

ใช้ งบห้ องเรียนโครงการ / และงบส่ วนตัว

ใช้ งบห้ องเรียนโครงการ / และงบส่ วนตัว

ใช้ งบห้ องเรียนโครงการ / และงบส่ วนตัว

10,000

110,000

120,000
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ที่

รายการ

ค่าจ้ าง ตอบแทน

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
สาธา
ใช้ สอย
วัสดุ
ฯ

8 ส่งเสริ มความเป็ นเลิศ
กลุ่มสาระฯ
- ภาษาต่างประเทศ
- สุ ขศึกษา พลศึกษา
- ศิลปะ
- คอมพิวเตอร์

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

55,000
130,152
167,000
30,000

รวม

55,000
130,152
167,000
30,000

และงบห้ องเรียนพิเศษ 120,000 บาท

รวม

10,000

542,152
120,000

552,152
120,000

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .......... ด้าน ........... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ระบบ GSG
1) นักเรี ยนที่มีความสามารถทุกคนได้เข้าร่ วมการแข่งขันทักษะ เรี ยน
ทางวิชาการ และทักษะความสามารถด้านอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรี ยน
ผลการทดสอบ

รายงานผลการ

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET

รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ

2) ร้อยละ 50 ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้า
ระดับชาติ O-NET ทดสอบระดับชาติ
ร่ วมการทดสอบความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
O-NET
และภาษาอังกฤษ
3) ร้อยละ 40 ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้า
ร่ วมการทดสอบความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
4) ร้อยละ 50 ของนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาต่างประเทศที่สองได้เข้า
ร่ วมการทดสอบความสามารถทางด้านภาษา

O-NET
ประเมินความพึง
แบบประเมิน
พอใจในการเข้าร่ วม ความพึงพอใจใน
กิจกรรมค่าย
การเข้าร่ วม
กิจกรรมค่าย
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เป้าหมายตัวชี้วัด/

วิธีการประเมิน

เครื่ องมือ
ประเมิน

5) นักเรี ยนทุกคนได้เข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแสดงผลงาน
ในวัน Open house
6) นักเรี ยนสอบคัดเลือกเป็ นตัวแทนผ่านเข้าสู่ค่ายที่ ๑ ของค่าย
โอลิมปิ กวิชาการแต่ละสาขาอย่างน้อย ๑ คนต่อ ๑ สาขาวิชา คือ
ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ฯ คณิ ตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์
7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จัด
แสดงผลงานจากการจัดการเรี ยนรู ้และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มงานในวัน Open
house อยูใ่ นระดับดีมาก
8) นักเรี ยนจากโรงเรี ยนประถมศึกษาเข้าร่ วมแข่งขันทางวิชาการ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

บันทึกการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

แบบบันทึกการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ผลการทดสอบ

รายงานผลการ
ทดสอบ

ประเมินการ
แสดงผลงาน

แบบประเมินการ
แสดงผลงาน

บันทึกการเข้า
ร่ วมแข่งขัน

แบบลงทะเบียน
การเข้าร่ วมการ
แข่งขัน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สูงขึ้น
8.2 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรี ยนสู งขึ้น
8.3 โรงเรี ยนมีนักเรี ยนเป็ นตัวแทนในการแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
๘.๔ นักเรี ยนได้รับสิ ทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และระดับมหาวิทยาลัยจากการ
เป็ นตัวแทนในการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๘.๕ โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือในการเข้าร่ วมทางวิชาการจากสังคมภายนอก
๘.๖ คะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรี ย นอยู่ใ นล าดับที่ 3
ของ สพม.11 สหวิทยาเขต 1 สุ ราษฎร์ธานี ทั้งระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6
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ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
ชื่ อโครงการ ส่ งเสริมสุ ขภาพและอนามัย
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ ๑ สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางมณฑาทิพย์ หยูหนู

คก. ลาดับที่ 7/2563
งบ วก. 777,032 บาท
งบ บท. บ400าท
81,200 บาท
เงินรายได้บ400าท
427,000 บาท
บ400าท

1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ระบุว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน
ศู น ย์ก ารเรี ย น วิ ท ยาลัย สถาบัน มหาวิ ท ยาลัย หน่ ว ยงานการศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน มี ห น้า ที่ ห ลัก
ในการพัฒ นาคนให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ท้ ัง ทางด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม จิ ต วิ ญ ญาณ รวมถึ ง มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมอันดี สามารถดารงชี วิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นการดาเนิ นงานอนามัยโรงเรี ย นจึ งมี
ความสาคัญ เนื่องจากนักเรี ยนที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษามาจากหลายแหล่ง ดังนั้นเมื่อเด็กมาอยูร่ ่ วมกันใน
สถานศึกษา เพื่อทากิจกรรมต่างๆร่ วมกันจึงมีโอกาสสัมผัสโรคหรื อแพร่ เชื้อโรคได้ง่าย
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัย มี จุดมุ่งหมายเพื่อป้ องกันรั กษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน
และบุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนให้สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอันเป็ นการพัฒนาคน
ซึ่ งเป็ นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของทางราชการ เพื่อให้บริ การทางด้านสุ ขภาพ
ทั้งการรักษาพยาบาล การป้ องกัน และการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อให้ทุกคนในโรงเรี ยนได้มีความรู ้ในเรื่ อง
การดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ ทัศนคติทางอนามัยที่ถูกต้อง
ดังนั้น เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีสุขภาวะที่ ดี ซึ่ งเป็ นการวางรากฐานด้านสุ ขภาพให้เข้มแข็งด้วยการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อป้ องกันปัญหาสุ ขภาพ สามารถเผชิญกับปั ญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุ ขภาพ
ได้ สามารถหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติ ดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ เสี่ ยงต่อผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ
และปัญหาทางเพศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จดั ทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยนี้ข้ นึ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
2.2 เพื่อจัดบริ การด้านสุขภาพอนามัยให้ผเู ้ รี ยนและบุคลากรทุกคนได้รับบริ การด้านสุขภาพ
อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
2.3 เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
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2.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะ
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
2.6 เพื่อรวบรวมสถิติการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การห้องพยาบาล
2.7 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2.8 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยน ครู และบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับบริ การด้านสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
3.1.2 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1.3 นักเรี ยนร้อยละ 90 สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากภาวะเสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนและบุคลากรได้รับการบริ การด้านสุ ขภาพอนามัยที่ดี มีสุขนิ สัยในการดูแลสุ ขภาพ
และออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ มี น้ าหนัก ส่ วนสู งและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ ง เสพติ ดให้โทษและหลี ก เลี่ ยงตนเองจากสภาพวะที่ เสี่ ย งต่ อความรุ น แรง
โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง ทาให้มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 ร่ างโครงการ
4.1.2 ประชุมวางแผน เพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 นาผลการประเมินที่ได้ มาวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการครั้งต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 สรุ ปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ที่
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
1 บริการสุ ขภาพอนามัย
- ตรวจสอบ/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
- จัดทาระเบียบควบคุมการใช้ยาและสถิติ
การใช้บริ การห้องพยาบาล
-จัดทาฐานข้อมูลนักเรี ยนครู บุคลากร
- ให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัย

-

พ.ค.63, ต.ค.63
พ.ค.63

1,708 คน
1,708 คน

พ.ค.63
พ.ค.63-ก.พ.64

20 คน

พ.ค.63, พ.ย.63

20 คน
1,708 คน
1,708 คน
1,708 คน
1,708 คน
1,708 คน

พ.ค.63, พ.ย.63
มิ.ย.63, ธ.ค.63
มิ.ย.63, ธ.ค.63
มิ.ย.63, ธ.ค.63
ก.ค.63, ม.ค.64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ห้องพยาบาล ครู และเจ้าหน้าที่
ห้องพยาบาล
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

2 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้ อย)
-รับสมัครนักเรี ยนเข้าชุมนุมคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค (อย.น้อย)
- ให้ความรู ้กบั นักเรี ยนในชุมนุม
- สารวจโรงอาหารของโรงเรี ยน
- จัดบอร์ดความรู ้
- จัดทาแผ่นพับความรู ้
- ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพในโรงเรี ยน
- ตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
และเครื่ องสาอาง
- เดินรณรงค์เผยแพร่ ความรู ้ใน
โรงเรี ยนและชุมชน

1,708 คน
1,708 คน

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี
๒

ครู ที่ปรึ กษา
ชุมนุม

ก.ค.63, ม.ค.64
ส.ค.63, ก.พ.64
ส.ค.63

โรงเรี ยนและ
ชุมชน

3 ป้ องกันและส่ งเสริมสุ ขภาพ
3.1 กิจกรรมสร้ างเสริมดัชนีมวลกาย
ในวัยเรียน
- นักเรี ยนชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสู ง
- ประเมินผลดัชนีมวลกายนักเรี ยน
ทั้งหมด
- แยกนักเรี ยนที่ต่ากว่าเกณฑ์และ
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
- จัดทาและแจกคู่มือสาหรับนักเรี ยน
- แนะแนวนักเรี ยนที่มีภาวะต่ากว่า
เกณฑ์

1,708 คน

พ.ค.63, พ.ย.63

1,708 คน

มิ.ย.63, ธ.ค.63

1,708 คน

มิ.ย.63

450 คน

ก.ค. ๖๓

1,708 คน

ก.ค. ๖๓

โรงเรี ยน
ครู และ
สุ ราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่
๒
ห้องพยาบาล
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ที่

กิจกรรม
- แนะแนวนักเรี ยนที่มีค่าดัชนีเกินเกณฑ์
มาตรฐานนักเรี ยนน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานจัดให้มีการออกกาลัง-กาย
ควบคุมอาหาร
- มอบรางวัลให้กบั นักเรี ยนดูแล
สุ ขภาพดีเด่น (นักเรี ยนที่มีน้ าหนัก
เกินเกณฑ์สามารถลดน้ าหนักได้มาก
ที่สุดจานวน ๑๐ คน)
3.2 กิจกรรมป้องกันและส่ งเสริมความรู้
ด้ านสุ ขภาพ
- รณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
-ประชาสัมพันธ์วนั สุ ขบัญญัติแห่งชาติ
- ประชาสัมพันธ์วนั งดสู บบุหรี่ โลก
- ประชาสัมพันธ์วนั ดื่มนมโลก
- รณรงค์วนั ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
(นักเรี ยน ม.1)
- รณรงค์ยาเสพติดและสุ ขภาพอนามัย
(กีฬาสี โรงเรี ยน)
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์วนั เอดส์โลก
- ประชาสัมพันธ์โรคอื่น ๆ

4

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะสี

5.

เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกันอุบตั ิเหตุ

6

เป้าหมาย
(หน่ วย)

เวลา

30 คน

ก.ค. 63

10 คน

ก.พ. 64

สถานที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี๒
พ.ค.63-ก.พ.64
พ.ค.63-ก.พ.64
1,708 คน

333 คน
1,708 คน
1,708 คน
1,708 คน

พ.ค.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ธ.ค.63

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี๒

พ.ค. 63 ก.พ. 64
1,708
63 -ดเชื้อไวรัสโคโรน่
โรงเรี ยาน2019(covid-19)
งด เนืคน
่องจาก วิกพ.ค.
ฤตโรคติ
ก.พ. 64
สุ ราษฎร์ธานี
๒
1,708 คน
พ.ค. 63 โรงเรี ยน
ก.พ. 64
สุ ราษฎร์ธานี๒
1,708 คน
พ.ค. 63 โรงเรี ยน
ก.พ. 64
สุ ราษฎร์ธานี๒
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

กิจกรรม

บริ การสุ ขภาพอนามัย
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
รวม
2 กิจกรรมคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค(อย.น้อย)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับจัดทาสื่ อ
ความรู ้
- ค่าชุดทดสอบสาร
ปนเปื้ อน
รวม
3 กิจกรรมป้องกันและ
ส่งเสริ มสุ ขภาพ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับทา สื่ อความรู ้
และคู่มือสุ ขภาพ
- ค่าของรางวัลสาหรับ
นักเรี ยน
- ค่าวิทยากร
- ค่าทาป้ายความรู ้
รวม
4 กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาคณะสี
5. เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
6. ประกันอุบตั ิเหตุ

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้ สอย
วัสดุ สาธาฯ

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน

-

-

-

57,000
57,400

-

-

-

-

-

-

รวม

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

-

-

-

57,000
57,400

2,800

-

-

-

2,800

-

3,200

-

-

-

3,200

-

-

6,000

-

-

-

6,000

-

-

-

8,000

-

-

-

6,000

-

-

-

4,000

-

-

-

4,000

1

-

1,800
4,000
1,800
16,000
90,000
117,032
งด- เนื่องจาก
วิกฤตโรคติ
ดเชื้อไวรัส-โคโรน่ า 2019(covid-19)

-

-

-

777,032

-

-

-

-

-

427,000

-

-

-

-

4,000
17,800
207,032
777,032

427,000
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .......... ด้าน ........... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมิน
ผูเ้ รี ยนดูแลสุ ขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อสุ ขนิสัยที่ดี
จัดบริ การด้านสุ ขภาพอนามัยให้ผเู ้ รี ยนและบุคลากรทุกคนได้รับบริ การ
ด้านสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
ส่งเสริ มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน
ผูเ้ รี ยนดูแลน้ าหนัก ส่วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

การป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะ
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ผูเ้ รี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
ร้อยละ 88 ของนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทาง ด้านร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญาและสังคม แสดงออกถึงกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด
ร้อยละ 95 ของนักเรี ยน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับความ
พึงพอใจ ต่อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะสี วิถีพอเพียง ประกายเพชร
เกมส์ ประจาปี 2563
ร้อยละ 88 ของนักเรี ยน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทางานเป็ น
ทีม มีวินยั ในตนเองกล้าแสดง ออก มีความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม มีน้ าใจ
นักกีฬา และมีความสามัคคีในหมูค่ ณะ รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย สามารถทางาน
ร่ วมกันเป็ นอย่างดีและสาเร็ จลุล่วง ตามเป้าหมาย

ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

ให้ผเู ้ รี ยนตอบแบบ
ประเมิน

แบบบันทึกการ
ให้บริ การ
แบบประเมิน

ให้ผเู ้ รี ยนตอบแบบ
ประเมิน

แบบประเมิน

ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถาม

แบบบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสู ง
แบบสอบถาม

ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถาม
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถาม
ให้ผเู ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถาม
นักเรี ยน คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและครู กลุ่ม
สาระฯ สุ ขศึกษา
และพลตอบ
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
การสังเกต /
แบบสอบถาม
การรายงานผล
กิจกรรม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
8.2 ผูเ้ รี ยนและบุคลากรทุกคนได้รับบริ การด้านสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
8.3 ผูเ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
8.4 ผูเ้ รี ยนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะเสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
8.5 มีขอ้ มูลสถิติการเจ็บป่ วยของผูใ้ ช้บริ การห้องพยาบาล
8.6 ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
8.7 ผูเ้ รี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางมณฑาทิพย์ หยูหนู)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คก. ลาดับที่ 8 / 2563
งบ วก. 60,000.- บาท

ชื่ อโครงการ สถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1.2
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุ ธาสิ นี ณ เวชรินทร์
1. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปั จจุบนั การสื่ อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่ งผล
กระทบต่อประชาชน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่ งปรากฏปั ญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด อันนามาซึ่งปั ญหา
ครอบครั ว ที่ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ความวิ ต กกัง วล ความเครี ย ด มี ก ารปรั บ ตัว ที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ อื่ น ๆ
ความสาเร็ จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรี ยน นักศึกษา ให้เป็ นคนดีมีคุณธรรม ตามความคาดหวังนั้น
ต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสถานศึกษา
ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็ นหลัก สาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน นักศึกษา ให้เติบโต
งดงามและเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรี ยน นักศึกษา ให้เป็ นบุคคลที่มีคุณ ภาพทั้ง
ด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็ น
สุ ขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่า นกระบวนการทางการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแห่ ง ต้องดาเนิ นการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอ้ งการ ให้เยาวชน เป็ นคนเก่ง คนดี ดารงตนให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยน นักศึกษา ได้รับ
กระบวนการเรี ยนรู ้แล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปั จจัยเสี่ ยงรอบ
สถานศึ กษาที่ มีพฤติ ก รรมไปเกี่ ย วข้องกับยาเสพติ ด ร้ านเกม การพนัน หนี เรี ยน ทะเลาะวิวาท ก่ อ
อาชญากรรม เป็ นปัญหาสังคมที่ผปู ้ กครอง ครู อาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ ยง ห่างไกลจากยาเสพติด สื่ อลามกอนาจาร เกมออนไลน์การพนัน และการ
ทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็ นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เป็ นคนที่ สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจ มี
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและวัฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ วมกั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุ ข ห่ างไกลจากยาเสพติด สื่ อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท ซึ่ งเป็ น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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ดังนั้นโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ จึงได้จดั ทาโครงการโรงเรี ยนสี ขาว ขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ ธ านี ๒ เป็ นเยาวชนที่ มี คุ ณลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ เป็ นคนที่ ส มบู รณ์ ท้ งั ร่ า งกายและจิ ตใจ
มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมีความสุ ข
ความสุ ข ห่างไกลจากยาเสพติด ไม่ฝักใฝ่ อบายมุข สื่ อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะ
วิวาท และสร้างปั ญหาให้กบั สังคม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขเป็ นพลเมื องที่มี
คุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผูป้ กครองและนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ มีความรู ้
ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัย และมีภูมิคุม้ กันที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สื่ อลามกอนาจารและ
ปัจจัยเสี่ ยง ห่างไกลจากการพนัน ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร และอบายมุขต่าง ๆ จนนาไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม
2.2. เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายนักเรี ยนแกนนาห้องเรี ยนสี ขาวในการป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่
ระบาดของปัญหายาเสพติด การพนัน สื่ อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ ปัญหาโรค
เอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัจจัยเสี่ ยง ภายในโรงเรี ยน สามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้คาปรึ กษา คาแนะนา ตักเตือน แนะนาเพื่อนได้
2.3. นักเรี ยนที่ผา่ นการคัดกรองเพื่อจาแนกกลุ่มเป้าหมาย (Re-X-Ray) ได้เข้าสู่กระบวนการการบาบัด
และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
2.4. เพื่อสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ โดยใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ สร้างกระแสค่านิยมและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยงุ่
เกี่ยวกับยาเสพติด
2.5. เพื่อเสริ มสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.6. สร้างเครื อข่ายระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน และตารวจ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
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3. เป้าหมาย
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ทุกคน
3.2. เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1. เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผูป้ กครองและนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ มี
ความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัย และมีภูมิคุม้ กันที่ดี ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด สื่ อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ ยง การพนัน การทะเลาะวิวาท การติดเกมส์ ปัญหาโรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุขต่าง ๆ
3.2.2. ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน และบุคลากรโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ มีจิตสานึกร่ วมกัน
ในการดูแล กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
3.2.3. นักเรี ยนที่ผ่านการคัดกรองเพื่อจาแนกกลุ่มเป้าหมาย (Re-X-Ray) ได้เข้าสู่กระบวนการการ
บาบัด และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
3.2.4. สร้างเครื อข่ายนักเรี ยนแกนนาห้องเรี ยนสี ขาวที่สามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้
คาปรึ กษา คาแนะนา ตักเตือนเพื่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.2.5. สร้างเครื อข่ายระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน และตารวจ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
4. วิธีดาเนินการ
4.1. ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1. นาข้อมูลปัจจัยเสี่ ยงรอบสถานศึกษาและข้อมูลการคัดกรองมาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริ งของปัญหาสิ่ งเสพติด
4.1.2. ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
4.1.3. เสนอโครงการขออนุมตั ิ
4.1.4. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ าย
4.1.5. จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการดาเนินการ
4.1.6. ประชุมชี้แจง พร้อมวางแผนการดาเนิ นการ
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4.2. ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1. ประชุม จัดเตรี ยม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.2. ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆในโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมที่กาหนดไว้
4.2.2.1. กิจกรรมในสถานศึกษา
1) กิจกรรมห้องเรี ยนสี ขาว
2) กิจกรรม สธ. ๒ รวมใจต้านภัยยาเสพติด
3) กิจกรรมทูบีนมั เบอร์วนั
4.2.2.2. กิจกรรมนอกสถานศึกษา
1) โครงการตารวจประสานโรงเรี ยน ๑ ตารวจ ๑ โรงเรี ยน
4.3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1. ประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
4.3.2. รวบรวมข้อมูล และผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
4.3.3. เปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านยาเสพติดระหว่างปี การศึกษา
2562 และปี การศึกษา 2563 นาผลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาการ
ดาเนินงาน
4.3.4. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินการ
4.4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1. กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อการดาเนินการให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ในครั้งต่อไป
4.4.2. กาหนดแนวทางในการพัฒนาการการดาเนินงาน เพื่อการดาเนินการให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้นในครั้งต่อไป
4.4.3. จัดทาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4.5. ขั้นการรายงานผล (Report)
4.5.1. สรุ ป รายงานผลการดาเนินโครงการ
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5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
ที่

เป้าหมาย
(หน่ วย)

ชื่ อกิจกรรม

1.

กิจกรรมห้องเรี ยนสี ขาว

45 ห้อง

2.

กิจกรรม สธ. ๒ รวมใจต้านภัย
ยาเสพติด
กิจกรรมทูบีนมั เบอร์วนั

1708 คน

3.
4.

โครงการตารวจประสาน
โรงเรี ยน ๑ ตารวจ ๑ โรงเรี ยน

1708 คน
70 คน

เวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานที่

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวสุ ธาสินี ณ เวชริ นทร์
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
นางสาวสุ ธาสิ นี ณ เวชริ นทร์
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

นางสาวสุ ธาสินี ณ เวชริ นทร์
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
ภาคเรี ยนที่ 1
นางสาวสุธาสินี ณ เวชริ นทร์
โรงเรี ยน
มิถุนายน/สิงหาคม สุ ราษฎร์ธานี ๒

ตลอดปี
การศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 2
พฤศจิกายน/
มกราคม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

ชื่ อกิจกรรม

1. กิจกรรมห้องเรี ยนสี ขาว
2. กิจกรรม สธ. ๒ รวมใจ
ต้านภัยยาเสพติด
3. กิจกรรมทูบีนมั เบอร์วนั
4. โครงการตารวจ
ประสานโรงเรี ยน ๑
ตารวจ ๑ โรงเรี ยน
รวม

ค่าจ้ าง

5,500

5,500

ตอบ
แทน

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้ สอย
วัสดุ สาธา
ฯ

10,000

22,500
5,000

22,500
20,500

5,000

5,000
7,000

10,000
7,000

5,000

39,500

10,000

-

ครุ
ภัณฑ์

-

ที่ดินฯ

-

รวม

60,000
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 3 ด้าน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือประเมิน
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านยาเสพติด -การคัดกรองนักเรี ยน -แบบประเมินพฤติกรรม
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบ -การประเมิน
รายบุคคล
กับปี การศึกษา 2562
คุณลักษณะอันพึง
-การติดตามพฤติกรรม
ประสงค์
รายบุคคล
-การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
นักเรี ยน ร้อยละ 90 มัน่ ใจในกระบวนการดาเนินงาน นักเรี ยนตอบ
- แบบสอบถาม
กิจกรรมห้องเรี ยนสี ขาว ที่มีผลในการปรับเปลี่ยน แบบสอบถาม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ นแบบอย่างที่ดีงามของ
สังคม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
-แบบประเมินความพึง
นักเรี ยน ในสถานศึกษา ร้อยละ 90 ที่เข้าร่ วม
กรรมการสถานศึกษา พอใจ
กิจกรรมห้องเรี ยนสี ขาว มีความพึงพอใจ
ครู นักเรี ยน ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
นักเรี ยน ร้อยละ 100 มีความรู ้ ความเข้าใจ และ
นักเรี ยนตอบ
แบบสอบถาม
ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติด เกิด
แบบสอบถาม
ภูมิคมุ ้ กันที่ดีไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ สื่ อลามกอนาจาร
ห่างไกลจากการพนัน ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การ
ติดเกมส์ การพนัน ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร
นักเรี ยน ร้อยละ 100 มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม นักเรี ยนตอบ
แบบสอบถาม
ที่นาไปสู่การปฏิบตั ิการป้องกันและแก้ไขปัญหา แบบสอบถาม
ยาเสพติด การพนัน สื่ อลามกอนาจาร การทะเลาะ
วิวาท การติดเกมส์ ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและ
ชุมชน
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
นักเรี ยนแกนนา ร้อยละ 90มีความรู ้ ความเข้าใจ
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ ระบาดของ
ปั ญหายาเสพติด การพนัน สื่ อลามกอนาจาร การ
ทะเลาะวิวาท การติดเกมส์ ปั ญหาโรคเอดส์ การ
ตั้ง ครรภ์ก่ อนวัย อันควร และปั จจัย เสี่ ย ง ภายใน
โรงเรี ยน และสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ให้คาปรึ ก ษา ค าแนะนา ตัก เตื อนเพื่ อนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
นักเรี ยนที่ผา่ นการคัดกรองเพื่อจาแนก
กลุ่มเป้าหมาย (Re-X-Ray) ร้อยละ 100 ได้เข้าสู่
กระบวนการการบาบัด และมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง

วิธีการประเมิน
นักเรี ยนตอบ
แบบสอบถาม

เครื่ องมือประเมิน
แบบสอบถาม

-การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จากครู ที่
ปรึ กษา หัวหน้าระดับ
และฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. นักเรี ยนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด สร้างทักษะชี วิต สร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม
สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน สื่ อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท
การติดเกมส์ ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัจจัยเสี่ ยง ภายในโรงเรี ยน
8.2. สร้างเครื อข่ายนักเรี ยนแกนนาต่อต้านยาเสพติด ความรู ้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุม้ กัน รณรงค์
ป้องกันเฝ้าระวัง และสามารถจัดกิจกรรมช่วยเพื่อนในสถานศึกษาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
8.3. กลุ่มมีปัญหาด้านสารเสพติดได้รับการบาบัดตามขั้นตอนและมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
8.4. โรงเรี ยนมีการดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ มีรูปธรรม ชัดเจน และเข้มแข็งสร้าง
เครื อข่ายระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน และตารวจ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยง
8.5. นักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านสารเสพติดมีจานวนลดลง การแพร่ ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษาลดน้อยลง
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ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวสุ ธาสิ นี ณ เวชรินทร์ )

ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คก. ลาดับที่ 9 /2563
งบ วก. 521,300.- บาท

ชื่ อโครงการ / กิจกรรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
โครงการใหม่
✓ โครงการต่ อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพม.11 ข้อที่ 3
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ
มาตรฐานที่ 2
ประเด็นที่ 2(2)
หัวหน้ าโครงการ
นางกันยา วิสาละ.
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาจะสาเร็ จบรรลุผลตามเป้ าหมายของชาติได้น้ นั ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ
ด้าน รวมทั้งองค์ประกอบทางด้านครู พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุ ง 2545) หมวด
7 มาตรา 52 ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับ การเป็ น
วิ ช าชี พ ชั้น สู ง โรงเรี ย นจึ ง ได้จัด ให้ มี กิ จ กรรมทั้ง การประชุ ม อบรม สั ม มนา และประชุ ม อบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ อย่างต่อเนื่ องตลอดปี เพื่อให้ครู ได้มีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ องทั้งด้านการศึกษาและ
พัฒนาสื่ อนวัตกรรมใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะครู ผูส้ อนจาเป็ นต้องอาศัยพื้นฐานทางการศึกษา ค้นคว้า วิจยั
และทดลอง เพื่อแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้หรื อปรับปรุ งการ
เรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น และสอดคล้อ งกับ สั ง คมยุค ใหม่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาซึ่งจะนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่มีป ระสิ ทธิภาพ ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่
ดีต่อบุคลากรทุกคนเพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิ ด
ความมัน่ ใจ และศรัทธาแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 เพื่อให้ครู มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อส่งเสริ มประสบการณ์อย่างหลากหลายให้ครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 เพือ่ ให้ครู นาความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) ครู ร้อยละ 50 ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2) ครู ร้อยละ70 ได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู อย่างน้อย 2 เรื่ องต่อปี การศึกษา
3. 2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ครู โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ สามารถจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นครู มืออาชี พ
และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ประชุมวางแผน เพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
1) การประชุม อบรมสัมมนา ภายในโรงเรี ยน
2) การประชุม อบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก
4.4 ประเมินผลโครงการ
4.5 สรุ ปรายงานผลการดาเนินโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
ที่

รายการ

1

กิจกรรมการประชุมครู

2

การอบรมประชุมสัมมนาตามจุดเน้น
(เช่น STEM ,อบรมคอม , PLC , ประ
กันฯ , วิจยั , อบรมหลักสู ตร , อบรม
ภาษาอังกฤษคุณครู , อบรมการเขียน
แผนฯแบบพอเพียง , การเขียนแผนKid
S2t Model และไปราชการ

เป้าหมาย
(หน่ วย)
110 คน

100 คน

เวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ
โรงเรี ยน
นางกันยา วิสาละ
สุ ราษฎร์ธานี ๒ นางรจนา ใจห้าว
สถานที่

ตลอดปี
การศึกษา
2563
ตุลาคม 2563 โรงเรี ยน
นางกันยา วิสาละ
สุ ราษฎร์ธานี ๒ นางรจนา ใจห้าว
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ที่

รายการ

3

ทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
อบรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโน
โลยีสารสนเทศ (DLIT)
ทัศนศึกษาดูงานของ
นักการภารโรง

4

5

เป้าหมาย
(หน่ วย)
50 คน

ผู้รับ
ผิดชอบ
4-9 ธ.ค. 2563 ภาคกลาง/เหนือ นางกันยา วิสาละ
เวลา

สถานที่

ร้อยละ 95

ต.ค. 2564
(1 วัน)

โรงเรี ยน
นางสาวศศิธร
สุ ราษฎร์ธานี ๒ นางยุพเยาว์

15 คน

ต.ค. 63
(4วัน 3 คืน)

จังหวัดในภาค
กลางประเทศ
ไทย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย
วัสดุ
สาธาฯ
ที่
รายการ
แทน

1 ประชุมครู
- ค่าอาหารว่างมื้อๆ
ละ25บาทจานวน110 คน
จานวน 12 ครั้ง
-ค่าวัสดุเข้าเล่มเอกสาร
2 การอบรมประชุมสัมมนา
ตามจุดเน้น (เช่น STEM
,อบรมคอม , PLC , ประ
กันฯ , วิจยั , อบรม
หลักสูตร , อบรม
ภาษาอังกฤษคุณครู ,
อบรมการเขียนแผนฯ
แบบพอเพียง , การเขียน
แผนKid S2t Model และ
ไปราชการ

33,000

นางสาวธัญญรัตน์
นุย้ ฉิม

ครุ ที่ดินฯ
ภัณฑ์

รวม

-

-

-

-

-

-

33,000

-

- 20,000
- 231,900
-

-

-

- 20,000
- 231,900
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จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่

รายการ

3 ทัศนศึกษาดูงานของ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4 อบรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
5 ทัศนศึกษาดูงานของ
นักการภารโรง
รวม

ครุ ที่ดินฯ
ภัณฑ์

รวม

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน

ใช้ สอย

วัสดุ

สาธาฯ

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

-

11,000

-

-

-

-

11,000

-

-

24,400

1,000

-

-

-

25,400

-

-

500,300 21,000

-

-

-

521,300

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือประเมิน
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถ มี
สอบถามครู และ
แบบสอบถาม
ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาตนเอง พัฒนา บุคลากรทางการศึกษา
งานคิดเป็ นร้อยละ 80
ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานใน
สอบถามครู และ
แบบสอบถาม
สถานศึกษา คิดเป็ น ร้อยละ 80 ขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
8.2 ครู มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
8.3 ครู มีประสบการณ์อย่างหลากหลายตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นครู มืออาชีพ
8.4 ครู นาความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.5 ครู ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางกันยา วิสาละ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 10 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ วก. 8,000.- บาท

ชื่ อโครงการ
พัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการเรียนรู้
 โครงการต่ อเนื่อง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 2 และ3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการบริ หารและการจัดการด้านวิชาการมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้าน
ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสู ตร คือ กระบวนการสร้างหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการสอนขึ้นมาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้ และมีการ
ทดสอบคุณภาพของหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นเพื่อประเมินผลและดาเนินการพัฒนา ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาเป็ น
แบบแผน แนวทางหรื อข้อกาหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีความสามารถ โดย
ส่ ง เสริ ม ให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลพัฒ นาไปสู่ ศ ัก ยภาพสู งสุ ด ของตนรวมถึ ง ระดั บ ขั้น ของมวลประสบการณ์ ที่
ก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ส ะสม ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บ ัติได้ป ระสบการณ์ ส าเร็ จในการ
เรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง รู ้ จัก ตนเอง มี ชี วิ ต อยู่ ใ นโรงเรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และโลกอย่ างมี ค วามสุ ข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ซึ่ งเป็ น
หลักสู ตรแกนกลางให้สถานศึกษานาไปจัดทาสาระให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและ
ของผูเ้ รี ย น ซึ่ งได้มี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งจ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นาให้ ส อดคล้อ งกับ ความ
เปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ที่ จ าเป็ นของผู ้เรี ย นในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นรู ้ เท่ า ทัน การ
เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู ้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสู ตร เป็ นกระบวนการที่
ต้องอาศัยการทางานอย่างต่อเนื่ องและต้องคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทาทุกครั้ง
เมื่ อสังคมมี สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเปลี่ ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงไปนั้นจะทาให้ผูเ้ รี ยนได้เพิ่ มพู น
ประสบการณ์ข้ นึ มาใหม่ และพร้อมที่จะนาประสบการณ์และความรู ้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคม
ให้ เจริ ญ งอกงามยิ่ง ขึ้ น โรงเรี ย นตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ดัง กล่ าว จึ ง จัด ท าโครงการ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
หลักสูตร เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมื องและการปกครอง
ภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมาเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ เข้าใจ เกี่ยวกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการนามาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบตั ิ
2.2 เพื่ อให้โรงเรี ยนมี ก ระบวนการพัฒ นาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา และกระบวนการจัดการเรี ย น
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายหลักสูตร
2.3 เพื่อให้มีการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ้ เข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ครู ผสู ้ อนทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตามกระบวนการเรี ยนรู ้
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีมาก
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
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4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
รายการ
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการ
โรงเรี ยน
ครู ทุกคน เม.ย. 62
ครู ตามคาสั่ง
สุ ราษฎร์ธานี ๒
จัดทาหลักสูตรปี การศึกษา 2562
2 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของ
คณะกรรมการ
โรงเรี ยน
ครู ทุกคน เม.ย. 62
สุ ราษฎร์ธานี ๒
โรงเรี ยนปี การศึกษา 2562
ตามคาสั่ง
3 นิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการ
ตลอดปี
คณะกรรมการ
โรงเรี ยน
ครู ทุกคน
เรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒
ตามคาสั่ง
4 นิเทศสัญจรเกี่ยวกับการใช้ และ
คณะกรรมการ
ตลอดปี
โรงเรี ยน
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ ครู ทุกคน
ตามคาสั่ง
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒
เรี ยนรู ้
5 ประชุมเพื่อจัดประเมินผลการใช้
คณะกรรมการ
1) ต.ค. 62
โรงเรี ยน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน ครู ทุกคน
ตามคาสั่ง
2) มี.ค. 63 สุราษฎร์ธานี ๒
ปี การศึกษา 2562
6
1) ต.ค. 62
คณะกรรมการ
โรงเรี ยน
จัดทารายงานการพัฒนาหลักสูตร ครู ทุกคน
2) มี.ค. 63 สุราษฎร์ธานี ๒ ตามคาสัง่
7 วิจยั ในชั้นเรี ยน
ครู ทุกคน 1) ต.ค. 62 โรงเรี ยน
กลุ่มงาน
2) มี.ค. 63 สุราษฎร์ธานี ๒ วิชาการ
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

รายการ

1 ประชุมสร้างความ
เข้าใจในการจัดทา
หลักสูตรปี การศึกษา
2562
2 จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรี ยนปี การศึกษา
2562
3 นิเทศ ติดตาม
กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนของ
ครู ผสู ้ อน
4 นิเทศสัญจรเกี่ยวกับ
การใช้ และการ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
5 ประชุมเพื่อจัด
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรี ยนปี การศึกษา
2562
6 จัดทารายงานการ
พัฒนาหลักสูตร
7 วิจยั ในชั้นเรี ยน

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้
วัสดุ
สาธาฯ
สอย

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

3,000

-

-

-

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

8,000
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .....2..... ด้าน .....2..... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมิน
1) ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ประเมินความรู ้
แบบประเมิน
ความรู ้ เข้า ใจ เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ร้อยละ 100 ของครู ผสู ้ อนได้รับการนิเทศ ติดตาม
นิเทศการเรี ยนรู ้
แบบประเมินการ
กระบวนการเรี ยนรู ้
นิเทศ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ้ เข้าใจ เกี่ยวกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
8.2 โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ มีหลักสู ตรสถานศึกษาที่ปรับปรุ งพัฒนาให้มีคุณภาพสาหรับใช้ใน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
8.3 ครู ผูส้ อนได้รั บ การนิ เทศ ติ ด ตามกระบวนการเรี ย นรู ้ และมี ก ารพัฒ นาตนเองในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางพยงค์ วิภาคหัตถกิจ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ.............................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 11 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ วก. 42,000.- บาท

เงินรายได้ 7,022,850.- บาท
ชื่ อโครงการ โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา ให้เป็ นองค์กรคุณภาพ
ลักษณะโครงการ /กิจกรรม
โครงการใหม่
✓ โครงการต่ อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 2
หัวหน้าโครงการ นางอุไรวรรณ บุญยก
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการเป็ นระบบชัดเจน มุ่งเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และดาเนินการ
ตามระบบ PDCA จึ งท าให้การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยแบ่ งสายการบริ หารงาน
เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณและงานบุคคล กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน และกลุ่มบริ หาร
ทัว่ ไป โดยมีผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทและเป็ นแกนนาหรื อตัวจักรสาคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยมีปัจจัย
สนับสนุน คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านตัวบุคลากร ด้านภาวะผูน้ า ด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านสมรรถภาพ
ทางกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคมและการเมืองโดยในทุกด้านต้องเชื่อมต่อกันและต้องมีนโยบายที่ชดั เจน จึงจะ
ส่ งผลต่อการบริ หารการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น โรงเรี ยนจึ งมี ความตระหนักและได้จดั ทาโครงการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา ให้เป็ นองค์กรคุณภาพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และใช้ขอ้ มูลผลการโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี เป็ นฐานคิดในการบริ หารการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
3.1 เป้ าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีการประเมินและรายงานสรุ ปผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ร้อยละ 100
3.1.2 ผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
จากหน่วยงานภายนอกและภายใน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปทุกมาตรฐาน
3.1.3 มีระบบการจัดการงานการเงิน และพัสดุของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบสามารถ
ตรวจสอบ
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3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานสากล การบริ หารมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล ผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
4. วิธีดาเนินงาน
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
(หน่ วย)
จ้างครู ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
จ้างบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
จ้างครู ต่างประเทศ
ค่าสารณูปโภค
จัด อส. ดูแลความปลอดภัยของนักเรี ยน
คู่มือนักเรี ยน ม.1 และ ม.4
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ระบบสารสนเทศโรงเรี ยน
งานรับนักเรี ยน ปี 2564
ระบบโปรแกรมแผนปฏิบตั ิการ
ระบบงานการเงินและพัสดุ
ระบบประกันคุณภาพ
ตรวจสอบ / นิเทศติดตามงาน
ระบบการเรี ยนรู ้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริ หารและการ
จัดการเรี ยนการสอน

21 คน
11 คน
4 คน
ตลอดปี
3 คน
650 เล่ม
1 ครั้ง
ตลอดปี
1 ครั้ง
ตลอดปี
1ชุด
ตลอดปี
2 ครั้ง/ ปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ตลอดปี
การศึกษา

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

คณะทางานตาม
คาสั่งโรงเรี ยน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่

1
2
3

กิจกรรม

จ้างครู ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะ
จ้างบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษา
จ้างครู ต่างประเทศ

รวม
ค่า
จ้ าง
991,200

ตอบ
แทน
-

ใช้
สอย
-

วัสดุ

1,982,400

-

-

-

-

-

-

1,982,400

1,982,400

-

-

-

-

-

-

1,982,400

-

สาธา
ฯ
-

ครุ
ภัณฑ์
-

ที่
ดิน
-

991,200
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จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กิจกรรม

รวม
ค่า
จ้ าง
-

ค่าสารณูปโภค
จัด อส. ดูแลความปลอดภัย
คู่มือนักเรี ยน ม.1 และ ม.4
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ระบบสารสนเทศโรงเรี ยน
งานรับนักเรี ยน ปี 2564
ระบบโปรแกรมแผนปฏิบตั ิการ
ระบบงานการเงินและพัสดุ
ระบบประกันคุณภาพ
ตรวจสอบ / นิเทศติดตามงาน
ระบบการเรี ยนรู ้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
บริ หารและการจัดการเรี ยน .
การสอน
รวม
6,938,400

ตอบ
แทน
-

ใช้
วัสดุ
สอย
-

สาธาฯ

ครุ
ที่
ภัณฑ์ ดิน
1,982,400 -

1,982,400

ใช้ งบสมาคมโรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

-

-

-

84,450
5,000
2,000
30,000
5,000
-

-

-

146,450

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
1. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. มีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรมมีข้นั ตอนอย่างชัดเจนและมีความ เป็ นไป
ได้ในการปฏิบตั ิ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผูร้ ับผิดชอบสอบถาม
ข้อมูลการดาเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบสอบถาม
ข้อมูลการดาเนินการ

-

-

84,450
5,000
2,000
50,000
50,000
-

7,084,850

เครื่ องมือประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

ผ.70
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

เป้าหมายตัวชี้วัด/

วิธีการประเมิน

3.มีการประเมินและรายงานสรุ ปผลการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
4.จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.พ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีความมัน่ ใจต่อระบบการบริ หาร และการ
จัดการของสถานศึกษา และความพึงพอใจ ต่อระบบการบริ หาร
และการจัดการของสถานศึกษา

ผูร้ ับผิดชอบสอบถาม
ข้อมูลการดาเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบสอบถาม
ข้อมูลการดาเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบสอบถาม
ข้อมูลการดาเนินการ

เครื่ องมือประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิผล
ตามเป้าหมาย นาองค์กรไปสู่ คณ
ุ ภาพ
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางอุไรวรรณ บุญยก )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ.................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คก. ลาดับที่ 12 / 2563
งบ วก. 20,000.- บาท

ชื่ อโครงการ ส่ งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
 โครงการต่ อเนื่อง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 2
หัวหน้ าโครงการ นางวิลาวัลย์ กัณรงค์
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ นั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุ ข
โดยกระทรวงศึกษาธิการกาหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการ
ตัดสิ นใจ ให้บุคคลหลายฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา กระจายอานาจการบริ หารจัดการด่าน
วิชาการ งบประมาณ บริ หารงานบุคคล และบริ หารทัว่ ไป ให้เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ และมีการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ โรงเรี ยนจึงมีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอานาจปกครอง
ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ใช้แ ละจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ที่ มี ผู ้บ ริ จาคให้ โ ดยได้รั บ ความเป็ นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องจัดทางบดุลประจาปี รายงานสาธารณชนทุกสิ้ นปี การศึกษา
ด้วยเหตุดงั กล่าวโรงเรี ยนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจ
เน้นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนการสอน
การปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยี สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง ทาการบริ หารจัดการความรู ้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จัดบรรยากาศภายในโรงเรี ยนให้เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมายสาคัญอยู่ที่การ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จึงได้จดั กิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และทุกกลุ่มบริ หาร เพื่อส่งเสริ ม
ให้เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิ พิสัย จิตพิสัย
นาไปสู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้นตามเป้ าหมายของโรงเรี ยน และจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ยนมี ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นวิ ช าก าร วิ ช าชี พ และมี สุ นทรี ยภาพ ด้ า นดนตรี
กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรี ยมพร้อมให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มี
ความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้ความรู ้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
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มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรี ยน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มงาน นอกจากนี้
เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบเป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสานความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน
2.2 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล สพฐ. ผ่านการรับรองจาก
สมศ. และโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้อง มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. ผ่านการรับรองจาก สมศ. โรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
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4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
รายการ
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการ
ครู ทุกคน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
คณะกรรม
เรี ยนรู ้
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒ การตามคาสั่ง
2 กิจกรรมการบริ หารจัดการกลุ่ม
ครู ทุกคน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
คณะกรรม
บริ หารวิชาการ
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒ การตามคาสัง่
3 กิจกรรมการบริ หารจัดการกลุ่ม
ครู ทุกคน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
หัวหน้ากลุ่ม
บริ หารงบประมาณและบุคคล
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒ ที่รับผิดชอบ
4 กิจกรรมการบริ หารจัดการกลุ่ม
ครู ทุกคน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
หัวหน้ากลุ่ม
บริ หารทัว่ ไป
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒ ที่รับผิดชอบ
5 กิจกรรมการบริ หารจัดการกลุ่ม
ครู ทุกคน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
คณะกรรม
บริ หารกิจการนักเรี ยน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒ การตามคาสั่ง
6 เตรี ยมรับการประเมินเพื่อการ
ครู ทุกคน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
คณะกรรม
พัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน
การศึกษา สุราษฎร์ธานี ๒ การตามคาสั่ง
6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

รายการ

1

การพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริ หารของโรงเรี ยน
การเตรี ยมรับการ
ประเมินฯภายนอก
รอบที่ 4 จากสมศ.
รวม

2

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้ สอย
วัสดุ
สาธาฯ

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

รวม

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .....2..... ด้าน ......3..... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมิน
- ระดับความพึงพอใจในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนอยูใ่ น ประเมินความพึง แบบประเมินความพึง
พอใจ
พอใจ
ระดับความพึงพอใจมาก
- ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของครู อยู่ ประเมินความพึง แบบประเมินความพึง
พอใจ
พอใจ
ในระดับความพึงพอใจมาก
รับการประเมินจาก รายงานผลการรับการ
- โรงเรี ยนผ่านการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพ
สมศ.
ประเมินจาก สมศ.
ภายนอกจาก สมศ.
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรี ยนมี วิธีปฏิบ ัติที่ เป็ นเลิศ (Best Practices) ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มงานเพื่ อ
พัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น
8.2 โรงเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานภายนอก สมศ.
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางวิลาวัลย์ กัณรงค์ )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 13 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ วก. 1,219,395.- บาท
งบ บท. 80,000.- บาท

เงินรายได้ 702,800.- บาท
โครงการ
พัฒนาระบบ ICT และสื่ ออุปกรณ์เพื่อการเรี ยนรู ้
เงินเหลือจ่ าย 100,000.- บาท
ชื่ อโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
เงิน อบจ. 700,000.- บาท
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1, 4
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1, 2, 3 ประเด็นที่ 1 (1.1 3/4), 2(2.5/2.6), 3(3.2)
หัวหน้ าโครงการ นางยุพเยาว์ / นายมนัส สายแก้ว b
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์ทุก
คนบนโลกใบนี้ มีผลกระทบกับทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คงของชาติ ไม่เว้น
แม้แต่ดา้ นการศึกษา ประเทศใดหรื อองค์กรใดที่รู้จกั นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการได้อย่าง
ชาญฉลาดก่อนผูอ้ ื่นย่อมกุมความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
โรงเรี ย นสุ ราษฎร์ ธ านี ๒ มี นโยบายในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มี ก ารนาเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เช่ น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต เข้ามาใช้ในโรงเรี ยนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน ทั้งในส่ วนของการบริ หารงาน การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนการสอน จากการดาเนิ นในปี
การศึกษา 2563 นั้น พบว่ามีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนาต่อเนื่ องดังนี้ 1) จัดซื้ ออุปกรณ์ซ่อมบารุ ง
ระบบเครื อข่ายที่ชารุ ดที่ไม่สามารถปรับซ่ อมได้มีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนใหม่ 2) ติดตั้งระบบเครื อข่ายและ
ระบบ WIFI ให้ครอบคลุมเพื่ อสามารถให้บ ริ ก ารครู และนัก เรี ย นได้อย่า งทั่วถึ ง 3) เช่ าบริ การสั ญ ญาณ
อินเตอร์ เน็ต Hosting และ Domain ให้บริ การภายในโรงเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย 4) ในส่ วนของการ
ให้บริ การซ่ อมบารุ งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตฯ ในห้องปฏิบตั ิการ ห้องสานักงาน และ
ห้อ งเรี ย นยัง คงต้อ งด าเนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น อ านวยความสะดวกในการ
บริ หารงาน การปฏิบตั ิงาน และการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ งานศูนย์
คอมพิวเตอร์ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบ ICT และสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ขึ้นมาทา
หน้า ที่ ดูแลและให้บริ ก ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร แก่ ผูใ้ ช้ง านไม่ ว่า จะเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากร นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมี คุณภาพ ทันต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสามารถให้บริ การซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื อข่ายได้
2.2 เพื่อให้สามารถขยายจุดบริ การสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบเครื อข่าย (LAN) และเครื อข่ายไร้
สาย (Wifi) พร้อมทั้งซ่ อมบารุ งระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้
2.3 เพื่อให้มีห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ที่สามารใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4 เพื่อให้บริ การ ICT แก่นกั เรี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) มีอุปกรณ์ซ่อมบารุ งสารองรายการละ 15 หน่วย และให้บริ การซ่อมบารุ งได้ร้อยละ95
2) ติดตั้งระบบ LAN 5 จุด อาคาร 1, 2, 3 และ 4 และติดตั้งระบบ wifi จานวน 13 จุดบริ เวณ
ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องโสตและโรงอาหาร
3) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการใช้งานครบทุกห้อง
4) นักเรี ยนทุกคนสามารถใช้บริ การ ICT ได้
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1) ห้องเรี ยนมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
2) โรงเรี ยนมีระบบเครื อข่าย (LAN) และระบบ Wifi ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
4) นักเรี ยนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู ้ได้
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ร้อยละของการให้บริ การซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
4.2 ร้อยละของจุดให้บริ การ ระบบเครื อข่าย (LAN) และระบบ wifi ในโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
4.3 ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และนักเรี ยนในการรับบริ การ
4.4 จานวนนักเรี ยนเข้าใช้หอ้ ง ICT
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมวางแผน เพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
5.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
5.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.6 สรุ ปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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6. แผนการจัดกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่ วย)

เวลา

1 ซ่อมบารุ งวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
2 พัฒนาระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

- อุปกรณ์สารอง 75 ชิ้น
- ซ่อมบารุ ง 90%
- ติดตั้งระบบ LAN 5 จุด
- ติดตั้งระบบ WIFI 13 จุด
- ซ่อมบารุ งอุปกรณ์ระบบ
เครื อข่าย
- Authentication (300 USER)
1 ชุด

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

3 เช่าบริ การโฮสติ้งโดเมน
และอินเทอร์เน็ต

-Hosting 1 ชุด
- Domain 1 ชุด

4 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- CAT
- 3 BB
5 ปรับปรุ งพัฒนา
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
6 บริ การ ICT
7 โสตทัศนูปกรณ์และปรับ
ซ่อม
8 จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการคอมฯ
9 จัดซื้อวัสดุครุ ภณั ฑ์
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
เรี ยนการสอนภายใต้
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19

คอมพิวเตอร์

สถานที่

ผู้รับ
ผิดชอบ
นางยุพเยาว์

พ.ค. 2563มี.ค. 2564

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
- อาคาร 1,2,3,4
- ห้องสมุด
- ห้องประชุม
- ห้องโสต
- โรงอาหาร
- โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี๒
- โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี๒

- CAT 1 line
- 3BB 1 line

พ.ค. 2563มี.ค. 2564

- โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี๒

นายมนัส

- จัดซื้อตูใ้ ส่เอกสารห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ 2 ตู้
- ซ่อมแซมประตูห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์
นักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน

พ.ค. 2563มี.ค. 2564

ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์

นางยุพเยาว์

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

ห้อง ICT
(115, 528)
ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์
ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์
ห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์

นายสัตยา
นส.สิ เรี ยม
นางยุพเยาว์

คอมพิวเตอร์
ทุกห้องมีเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเรี ยนการสอนภายใต้
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19

นายมนัส

นายมนัส

นางยุพเยาว์
นางยุพเยาว์
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7. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม

ซ่อมบารุ งวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
2 พัฒนาระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒
3 เช่าบริ การ
-โฮสติ้ง
-โดเมนเนม
4 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- CAT
- 3 BB
5 บริ การ ICT
6 ปรับปรุ งห้องเรี ยน 714
7 โสตทัศนูปกรณ์และปรับซ่อม
8 จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
9 จัดซื้อวัสดุครุ ภณั ฑ์เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อการเรี ยนการสอน
ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19
รวม

ค่า ตอบ
จ้ าง แทน
-

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้ สอย
วัสดุ
สาธาฯ
-

40,000

-

170,800

-

305,300

-

476,100

-

-

-

-

5,000
7,500

61,500
800,000

-

180,000
60,000
10,000
61,500
80,000
800,000

987,095

-

985,095

300,800 240,000 2,253,895

-

2,802,195

-

-

-

-

-

5,000
2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

7,500

180,000
60,000
10,000
80,000
-

-

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แหล่ งข้ อมูล
1. ร้ อยละของการให้บริ การซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
2. ร้อยละของการให้บริ การ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
3. ร้อยละของห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรและนักเรี ยน
5. จานวนนักเรี ยนเข้าใช้ห้อง ICT

รวม

ครุ
ภัณฑ์
100,000

ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถาม

ที่
ดิน
-

140,000

เครื่ องมือ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายงานต่างๆ ในโรงเรี ยนมีความรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
8.2 ครู และนักเรี ยนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
8.3 ครู และนักเรี ยนมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
8.4 นักเรี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารข้อมูลและสื บค้นข้อมูลได้

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คก. ลาดับที่ 14 / 2563
งบ วก. 500,410.- บาท
เงินรายได้ 256,200.- บาท

โครงการ
โครงการพัฒนาสื่ อ- อุปกรณ์ –ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้ อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2
หัวหน้ าโครงการ
นางสาวชุติมา สุ วรรณคีรี
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญตามหลักการปฏิรูปการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และเน้นให้นักเรี ยนค้นพบองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะต้องอาศัยอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อให้ผลการเรี ยนการสอนมุ่งสู่ ความสาเร็ จ
ตามจุดมุง่ หมายที่ต้ งั ไว้ตามเป้าประสงค์การเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระและ1 กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อใช้ประกอบการฝึ กทักษะกระบวนการ ฉะนั้นการปฏิบตั ิ การทดลอง การใช้สื่อเทคโนโลยี
ตามยุคสมัยเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะนักเรี ยนจะต้องฝึ กทักษะ เกิดการเรี ยนรู ้ในกิจกรรม หรื อการทดลองในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยทั้งนี้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระและ1 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ยังขาดอุ ป กรณ์ สื่ อ วัส ดุ และเทคโนโลยีส าหรั บ การเรี ย นการสอนอี ก จานวนมาก จึ งจาเป็ นต้อ งจัด สรร
งบประมาณในการจัดซื้อสื่ อ- อุปกรณ์ –ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อการเรี ยนรู ้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2 มีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2.3 เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ตรงอย่างยัง่ ยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครู ร้อยละ 100 ใช้สื่ อ วัส ดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
2. ร้อยละ 100 ของครู ที่สรรหาสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเหมาะสมตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
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4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ที่
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
(หน่ วย)
1 ห้อง
กรกฎาคม ร.รสุ ราษฎร์ธานี 2 ครู ชุติมา/
1 พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
2563
สู่ความเป็ นเลิศ
ครู ภทั รา
นิษฐ์
กรกฎาคม ร.รสุ ราษฎร์ธานี 2 ครูบุญเกิด
วัสดุ
2 จัดซื้อสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์และ
อุปกรณ์ 2563
และครู
เทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์
156 รายการ
ธัญญรัตน์
3 สื่ อตามสารเสี ยงสัมพันธ์สู่ชุมชน

วารสาร
จานวน
4,000 เล่ม

พ.ค.63 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทัศนียา
เพชรชู
ก.พ. 64
และคณะ

ผ.82
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

ที่

เป้าหมาย
เวลา
(หน่ วย)
2 สาระ ตลอดปี

กิจกรรม

4 ปรับซ่อมวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์กลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ
5 พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 4 สาระ
6 สื่ อการเรี ยนรู ้สาระสุขศึกษาและพลฯ 1 ห้อง

สถานที่
ร.รสุราษฎร์ธานี2

นายวิศรุ ต

ตลอดปี ร.รสุราษฎร์ธานี2
กรกฏาคม ร.รสุราษฎร์ธานี2

นายวิศรุ ต
ครู สุชาดา

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่
กิจกรรม
ค่าจ้ าง

1

2

3
4

5
6

พัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
สู่ความเป็ นเลิศ
จัดซื้อสื่ อ วัสดุ
อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการสอน
วิทยาศาสตร์
สื่ อตามสารเสี ยง
สัมพันธ์สู่ชุมชน
ปรับซ่อมวัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์กลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
สื่ อการเรี ยนรู ้สาระ
สุขศึกษา/พลศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ใช้ สอย

วัสดุ

-

-

47,000

-

-

-

47,000

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

372,000

-

-

-

372,000

-

-

-

24,000

-

-

-

24,000

-

-

-

208,610

-

-

-

208,610

-

-

-

5,000

-

-

-

5,000

รวม

สาธาฯ ครุภัณฑ์

ที่ดินฯ

รวม

ตอบ
แทน
-

756,610
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 1
เป้าหมายตัวชี้วัด/
- ครู ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวก
กับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรี ยนรู ้
-ครู สามารถใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรี ยนการสอน

ด้าน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
วิธีการประเมิน
นิเทศติดตาม สังเกต
สอบถาม และ
ประเมินผล
นิเทศติดตาม สังเกต
สอบถาม และ
ประเมินผล

เครื่ องมือประเมิน
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่ าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งและมีทกั ษะกระบวนการทางการเรี ยนรู ้
8.2 นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน
8.3 ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถ และทักษะการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวชุติมา สุวรรณคีรี)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ.............................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 15 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินอุดหนุน 141,090.- บาท

ชื่ อโครงการ ส่ งเสริมนักเรียนให้ เป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 3
หัวหน้ าโครงการ นางศิริพร วิเศษกลิ่น
1. หลักการและเหตุผล
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่า การอ่านคือ การเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง แม้วา่ เทคโนโลยี
จะก้าวไกลไปเพียงใด แต่หากพื้นฐานการอ่านไม่เข้มแข็งก็ไม่อาจก้าวทันความรู ้เหล่านี้ ได้อย่างลึกซึ้ง
และกว้างขวาง โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ซึ่ งรับนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาห้องสมุดและส่ งเสริ มการอ่าน เพราะการอ่านเป็ น
พื้นฐานของการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ห้องสมุ ดโรงเรี ย นอันเป็ นแหล่ง เรี ย นรู ้ ส าคัญใน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนสามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ชุมชนได้อีกด้วย
งานห้องสมุดโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยแหล่งเรี ยนรู ้
ดัง กล่ า ว จึ ง ได้จัดโครงการส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นให้เ ป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข้ ึ น เพื่ อเป็ นการพัฒ นา
การศึกษาและคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้ ทันเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลที่มีนิสัยรัก
การอ่านการค้นคว้า
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็ นการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้ ทันเหตุการณ์
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
2.3 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยนร้อยละ 80% เข้าใช้บริ การห้องสมุดอย่างสม่าเสมอ
3.1.2 นักเรี ยนร้อยละ 80% ยืมหนังสื ออย่างสม่าเสมอ
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3.1.3 นักเรี ยนร้อยละ 80% เข้าร่ วมกิ จกรรมส่ ง เสริ มการอ่ านที่ โรงเรี ย นจัดขึ้ น อย่า ง
สม่าเสมอ
3.1.4 นักเรี ยนร้อยละ 80% อ่านหนังสื อเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับระดับชั้น
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รักการอ่าน มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้
3.2.2 มีโอกาสและสามารถเลือกที่จะเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ด้วยรู ปแบบที่หลากหลาย
ยืดหยุน่ และมีคุณภาพตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัด
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 เสนอโครงการขออนุมตั ิ
4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.1.3 ประชุมชี้แจง
4.2 ขั้นดาเนินการ ( Do )
4.2.1 จัดซื้อ จัดหาหนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์ เข้าห้องสมุด
4.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านตลอดปี การศึกษา
4.2.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
4.3 ขั้นตรวจสอบ ( Check)
4.3.1 ประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
4.3.3 ประเมินผลการดาเนินการกิจกรรมหนังสื อ วารสารดีน่าอ่าน
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
4.4.2 สรุ ปผลการดาเนินงาน นาผลที่ได้มาปรับปรุ งพัฒนา
4.5 รายงานผล ( Report )
4.5.1 จัดทารายงานผลการดาเนินการโครงการ กิจกรรมเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
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5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
ชื่ อกิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
15.1 แหล่ งเรียนรู้ ภายใน
1 กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
นร. 1708
ตลอดปี รร.สุราษฎร์ธานี ๒ ครู จิรารัตน์
คน
การศึกษา
2 สัปดาห์หอ้ งสมุด
นร. 1708
ตลอดปี รร.สุราษฎร์ธานี ๒ ครู จิรารัตน์
คน
การศึกษา
3 หนังสื อวารสารน่าอ่าน
นร. 1708
ตลอดปี รร.สุราษฎร์ธานี ๒ ครู จิรารัตน์
คน
การศึกษา
4 มุมอาเซียนศึกษา
นร. 1708
ตลอดปี รร.สุราษฎร์ธานี ๒ ครู สมบูรณ์
คน
การศึกษา
15.2 แหล่ งเรียนรู้ ภายนอก
1 ค่ายบูรณาการ ลส.-นน.
นักเรี ยน ม.1 มกราคม
อาเภอเมือง
นางรจนา
งด เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)
ชั้น ม.1
ทุกคน
2564
จ.สุราษฎร์ธานี
2 ค่ายบูรณาการ ลส.-นน.
นักเรี ยน ม.2 มกราคม
อาเภอเมือง
นางสุชีรา
กฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)
ชั้น ม.2
ทุกงดคนเนื่องจาก วิ2564
จ.สุราษฎร์ธานี
3 ค่ายบูรณาการ ลส.-นน.
นักเรีงด
ยน เนืม.3่องจากมกราคม
าเภอเวี
ยงสระ
นายพลกฤษ
วิกฤตโรคติดเชือ้อไวรั
สโคโรน่
า 2019(covid-19)
ชั้น ม.3
ทุกคน
2564
จ.สุราษฎร์ธานี
4 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ม.4
นักเรีงด
ยน เนืม.4่องจาก ตุวิลกาคม
หวัสดโคโรน่
ในพื้นา 2019(covid-19)
ที่
หน.ระดับ
ฤตโรคติดเชืจั้องไวรั
ทุกคน
2563
ใกล้เคียง
ม. 4
5 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ม.5
นักเรีงด
ยน เนืม.5่องจาก ตุวิลกาคม
หวัสดโคโรน่
ในพื้นา 2019(covid-19)
ที่
หน.ระดับ
ฤตโรคติดเชืจั้องไวรั
ทุกคน
2563
ใกล้เคียง
ม. 5
6 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ม.6
นักเรีงด
ยน เนืม.6่องจาก ตุวิลกาคม
หวัสดโคโรน่
ในพื้นา 2019(covid-19)
ที่
หน.ระดับ
ฤตโรคติดเชืจั้องไวรั
ทุกคน
2563
ใกล้เคียง
ม. 6
15.3 กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
1 บันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นร. 1708
ตลอดปี รร.สุราษฎร์ธานี ๒ นายเอกชัย
คน
การศึกษา

ผ.87
ภาคผนวก แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ค่า ตอบ ใช้
วัสดุ
สาธา ครุ
ที่
ชื่ อกิจกรรม
15.1 แหล่ งเรียนรู้ ภายใน
2 1 กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3 2 สัปดาห์หอ้ งสมุด
4 3 หนังสื อวารสารน่าอ่าน
5 4 มุมอาเซียนศึกษา
15.2 แหล่ งเรียนรู้ ภายนอก
7 1 ค่ายบูรณาการ ลส.-นน.
ชั้น ม.1
8 2 ค่ายบูรณาการ ลส.-นน.
ชั้น ม.2
9 3 ค่ายบูรณาการ ลส.-นน.
ชั้น ม.3
10 4 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ม.4
11 5 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ม.5
6 ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ม.6
15.3 กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1 บันทึกกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

รวม

ฯ

ภัณฑ์

ที่ดิน
ฯ

-

13,695
19,395
65,000
10,000

-

-

-

13,695
19,395
65,000
10,000

-

151,450

-

-

-

151,450

จ้ าง

แทน

สอย

-

-

-

-

-

-

-

-

- งด เนื่องจาก
- วิกฤตโรคติ
111,450ดเชื้อไวรั- สโคโรน่-า 2019(covid-19)
111,450

-

-

-

- งด เนื่องจาก
- วิกฤตโรคติ
69,000ดเชื้อไวรั- สโคโรน่-า 2019(covid-19)
69,000
- งด เนื่องจาก
- วิกฤตโรคติ
76,200ดเชื้อไวรั- สโคโรน่-า 2019(covid-19)
76,200
- งด เนื่องจาก
- วิกฤตโรคติ
75,000ดเชื้อไวรั- สโคโรน่-า 2019(covid-19)
75,000

-

งด เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)

-

197,930

-

-

-

197,930

งด เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19)

-

-

33,000 -

-

-

33,000
รวม

141,090
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
จากสรุ ปสถิติการเข้า
ด้านผลผลิต
ใช้หอ้ งสมุด
1 .สถิติการเข้าใช้หอ้ งสมุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. สถิติการยืมเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 10
2. นักเรี ยนชั้น ม .1 ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศเรื่ อง
การใช้หอ้ งสมุด และเป็ นสมาชิกห้องสมุด100 %
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่หลากหลาย
ตลอดปี การศึกษา
ดูผลการสรุ ปจานวน
ด้านผลลัพธ์
1. นักเรี ยนใช้บริ การห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า หนังสื อ /วารสารใน
เพิ่มขึ้น
เพิม่ มากขึ้น
2. นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า

เครื่ องมือประเมิน
-สถิติการยืม คืน
-สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด

-สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื่ อต่างๆ รอบตัว
8.2 นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการอ่านและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.3 นักเรี ยนใช้บริ การสื บค้นในห้องสมุดได้
8.4 ห้องสมุดมีระบบการจัดการกิจกรรมห้องสมุดอย่างเป็ นระบบและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ห้องสมุด 3 ดี
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ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางศิริพร วิเศษกลิ่น )

ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 16 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินอุดหนุน 5,000.- บาท

ชื่ อโครงการ
อาเซียนศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
✓ โครงการต่ อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4
สอดคล้ องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 2
หัวหน้ าโครงการ
นางสาวสมบูรณ์ จินตุลา และ นางสาวดรุ ณี ลาศรี ทศั น์
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซี ยน และจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนให้ครอบคลุม
3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมื องและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิ จ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาสิ่ ง แวดล้อมและการจัดการด้า นภัยพิ บ ัติส่งเสริ มความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซียนให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้มากขึ้นโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี 2 จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นเยาวชน
อาเซี ย นที่ มี ค วามตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการด ารงชี วิ ต และปรั บ ตัว ตามสภาพบริ บ ทของความ
หลากหลายทางเชื้ อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรมและความเปลี่ ยนแปลงของการเรี ยนรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดทักษะทางความคิดการปฏิบตั ิตนในฐานะเป็ นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาเซียน
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนให้เกิดทักษะในด้านต่างๆในการเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยนร้อยละ 90 ได้เรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้
3.1.2 ครู และบุคลากร นักเรี ยนร้อยละ 90 พัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศใน
อาเซียนได้
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3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารอาเซียนและนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการเป็ นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
4.2 นักเรี ยนมีทกั ษะความคิดในด้านต่างๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านของกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้อง
4.2.2 กาหนดกิจกรรมและวางแผนการดาเนินกิจกรรม
4.2.3 ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
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5. แผนการจัดกิจกรรม
ที่

เป้าหมาย
(หน่ วย)
1 ห้อง

ชื่ อกิจกรรม

1 จัดให้มีมุมอาเซียนเพื่อการเรี ยนรู ้

2 จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
อาเซียนช่วงสัปดาห์อาเซียน
-กิจกรรมวัน Asean Day

1 กิจกรรม

เวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรี ยนที่ 1
ปี 2563

ร.ร.สธ.2

ก.ค.-ก.ย.63

ร.ร.สธ.2

น.ส.สมบูรณ์
นางศิริพรและ
ครู สาระสังคมฯ
ทุกคน
น.ส.สมบูรณ์
นางดรุ ณีและ
ครู สาระสังคมฯ
ทุกคน

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ

ที่

รายการ

1 จัดห้องอาเซียน
ศึกษา
2 จัดกิจกรรมและ
นิทรรศการช่วง
สัปดาห์อาเซียน

ค่าจ้ าง
-

7. การติดตามและประเมินผล
เป้าหมาย/ความสาเร็จ
1. มีแหล่งเรี ยนรู ้ห้องอาเซียนศึกษา
2. การเข้าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
กิจกรรมวัน Asean Day

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ตอบ
ใช้
วัสดุ สาธา ครุ ที่ดินฯ
แทน สอย
ฯ
ภัณฑ์
-ใช้ งบโครงการส่
- งเสริม-นักเรียนให้ เ-ป็ นบุคคลแห่- งการเรียนรู
-้
-

-

5,000

วิธีการประเมิน
สังเกตและสอบถาม
สังเกตและสอบถาม

-

-

-

รวม
5,000

เครื่ องมือประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนร้อยละ 90 ได้เรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ เช่น การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน
8.2 ครู และบุคลากร นักเรี ยนร้อยละ 90พัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอาเซียน

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวสมบูรณ์ จินตุลา)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 17 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ บท. 1,439,460.- บาท

เงินรายได้ 400,000.- บาท
ชื่ อโครงการ พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 โครงการต่ อเนื่อง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 2 (2.5)
หัวหน้ าโครงการ นายหรรษา เผือกผล
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ เป็ นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมาได้
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาพอเพียงและ
รางวัลอื่นๆอีกมากมาย จนเป็ นโรงเรี ยนที่มีการแข่งขันสูงซึ่งเป็ นสถานศึกษาที่ทางชุมชนให้ความสนใจเป็ น
อย่างมาก ความสาเร็ จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
และเป็ นสถาบันหนึ่ งที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นผูใ้ หญ่ที่ดี ให้
สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ข นอกจากนี้ โรงเรี ยนจาต้องจัดบริ การด้านต่างๆ แก่นักเรี ยน
คณะครู บุคลากรทางการศึ กษา ผูป้ กครองและหน่ วยงานในท้องถิ่ นที่ เข้ามาให้บริ การ เช่ น หอประชุ ม
สนามกีฬา ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา สาหรับโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ได้ดาเนินการจัดการเรี ยนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็ น
สิ่ งสาคัญและช่วยส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆการปรับปรุ งภูมิทศั น์และแหล่งเรี ยนรู ้โรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของนักเรี ยน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองและผูม้ าใช้บริ การในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การขอใช้อาคารสถานที่ ต่างๆในการจัดกิ จกรรมให้บริ การแก่ ชุมชน สภาพของอาคารเรี ยนต้องมี ความ
แข็งแรงทนทาน พร้อมใช้งานจึงต้องดาเนินการการจัดทาโครงการดังกล่าว
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมาการเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆให้นักเรี ยนได้เรี ยนอย่างมี
ความสุ ข พร้อมทั้งมีแล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
อาคารเรี ยนที่มีความปลอดภัย ทั้งระบบสาธารณู ปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงจาเป็ น
จะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุ งให้พร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัยสู งสุ ด เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรี ยนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งผลให้โรงเรี ยนและนักเรี ยนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรี ยนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่ งแวดล้อมสิ่ งอานวยความสะดวกของโรงเรี ยนและ
บริ เวณโรงเรี ยนสะอาดร่ มรื่ น ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรี ยน
2.2 เพื่อให้สภาพห้องโรงเรี ยนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
2.3 เพื่อให้สภาพห้องเรี ยนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.4 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ห้องเรี ยนทุกห้อง และพื้นที่ทุกจุดมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อาคารเรี ยนอยูใ่ นสภาพใช้การได้ทุกห้อง
3.1.2 โรงเรี ยนมีวสั ดุ อุปกรณ์ ในการทาความสะอาดอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรี ยนร่ มรื่ น สะอาด สวยงาม มีสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ส่งผลให้บุคลากร
โรงเรี ยนมีสุขภาพจิตที่ดีข้ ึน
3.2.2 สภาพแวดล้อมโรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื่ น สวยงาม ทาให้เอื้อต่อบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชน
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 ประชุมวางแผน เพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1 นาผลการประเมินที่ได้มาวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการในครั้งต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 สรุ ปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
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5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ที่
ชื่ อกิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1. ปรับซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่
1. ติดตั้งกันสาดชั้น 3 อาคาร 5
2. ติดตั้งเครื่ องเสี ยงในโดม
3. ปรับปรุ งห้องน้ านักเรี ยนอาคาร 3
4. ติดตั้งฝ่ าเพดานและระบบไฟฟ้า
ห้องเกียรติประวัติอิเล็กทรอนิ กส์
5. ปรับปรุ งห้องเรี ยนพิเศษ 1 ห้อง
6. ห้องปฏิบตั ิการอาหาร
2. ปรับปรุ งภูมิทศั น์

- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทา
ความสะอาด
- ปรังปรุ งอาคารเรี ยน
อาคารประกอบ
จานวน 10 อาคาร
- เติมน้ ายาดับเพลิง
จานวน 40 อัน

พ.ค.63
ก.พ. 64

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์
ธานี ๒

ครู หรรษา
และคณะ

- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้ร่ม
รื่ นสวยงาม
- ดาเนินการเพิม่ สถานที่
พักผ่อนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
นักเรี ยน

พ.ค.63
ก.พ. 64

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์
ธานี ๒

ครู หรรษา
และคณะ

3. ดูแลปรับปรุ งซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
- น้ า
- ไฟฟ้า

- ปรับปรุ งถังประปา 1 จุด
-บารุ งรักษา
เครื่ องปรับอากาศ
จานวน 250 เครื่ อง
-บารุ งรักษาไฟฟ้า
-บารุ งรักษาพัดลม
จานวน 120 เครื่ อง

พ.ค.63
ก.พ.64

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์
ธานี ๒

ครู หรรษา
และคณะ
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ที่

ชื่ อกิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่ วย)

เวลา

สถานที่

ห้องเรี ยน
จานวน 45 ห้อง
จานวน 1,670 คน

พ.ค. 63
ก.พ.64

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์
ธานี ๒

ครู สุริยา
ครู ธญ
ั ญรัตน์

เศษอาหาร 1,000 กก.
ขวดน้ า 1,000 กก.
แก้วพลาสติก
50 กก.
ใบไม้ 200 กก.
กล่องน้ า นม 50 กก.
นักเรี ยน
ทุกคนที่ใช้บริ การ

พ.ค. 63
ก.พ.64

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์
ธานี ๒

ครู สุริยา
ครู ธญ
ั ญรัตน์

4.

โรงเรี ยนน่ามองห้องเรี ยนน่าอยู่

5.

โรงเรี ยนปลอดขยะ
(ZERO WASTE SCHOOL)
การลดปริ มาณขยะ
การคัดแยกขยะ
การนาขยะกลับมาใช้ใหม่

6.

พัฒนาร้านค้าและโรงอาหาร

7.

ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการกลุ่ม
สาระศิลปะ

ห้องปฏิบตั ิการกลุ่มสาระ
ศิลปะในส่ วนที่ตอ้ งการ

8.

พัฒนาห้องแหล่งการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย

พัดลมผนัง / เพดาน พร้อม
ติดตั้ง 4 ตัว

พ.ค. 63
ก.พ.64

ผู้รับ
ผิดชอบ

โรงอาหาร
ครู กลั ยา
ของ
โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์
ธานี ๒
ตุลาคม โรงเรี ยน
ครู วิศรุ ต
2563 สุ ราษฎรานี
๒
ตุลาคม โรงเรี ยน ครู พิไลวรรณ
2563 สุ ราษฎรานี
๒
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่
รายการ
รวม
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย วัสดุ สาธา
ครุ
ที่
แทน
ฯ
ภัณฑ์ ดิน
1. ปรับซ่อมแซมพัฒนา 300,000
356,660
300,000
956,660
อาคารสถานที่
1. ติดตั้งกันสาด
ชั้น 3 อาคาร 5
2. ติดตั้งเครื่ องเสี ยง
ในโดม
3. ปรับปรุ งห้องน้ า
นักเรี ยนอาคาร 3
4. ติดตั้งฝ่ าเพดานและ
ระบบไฟฟ้า
ห้องเกียรติประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์
5. ปรับปรุ งห้องเรี ยน
พิเศษ 1 ห้อง
6. ห้องปฏิบตั ิการ
อาหาร
2. ปรับปรุ งภูมิทศั น์
30,000
20,000 95,000
145,000
3. ดูแลปรับปรุ ง
140,000
20,000 50,000 8,000 20,000
238,000
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
- น้ า
- ไฟฟ้า
4. โรงเรี ยนน่ามอง
16,400
16,400
ห้องเรี ยนน่าอยู่
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ที่

รายการ

ค่าจ้ าง

5. โรงเรี ยนปลอดขยะ
(ZERO WASTE
SCHOOL)
การลดปริ มาณขยะ
การคัดแยกขยะ
การนาขยะกลับมาใช้
ใหม่
6. พัฒนาร้านค้าและ
300,000
โรงอาหาร
7. ปรับปรุ ง
ห้องปฏิบตั ิการกลุ่ม
สาระศิลปะ
8. พัฒนาห้องแหล่งการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ตอบ
ใช้
วัสดุ สาธา
แทน สอย
ฯ
6,000
4,800

ครุ
ภัณฑ์

ที่
ดิน

รวม
10,800

-

-

100,000

-

-

-

-

-

6,200

-

60,000

-

66,200

-

-

6,400

-

-

-

6,400
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน
เป้าหมายตัวชี้วัด/
1.ร้อยละของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม น่าอยู่ สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อาคารเรี ยนอยูใ่ นสภาพใช้การได้สภาพแวดล้อมร่ ม
รื่ น มีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนร้อยละ 100
2. ระดับความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมโรงเรี ยนสะอาด
ร่ มรื่ น สวยงาม ทาให้เอื้อต่อบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชน

2 ด้าน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือประเมิน
- ค่าเฉลี่ย
แบบสอบถาม
- ค่าร้อยละ
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

- ค่าเฉลี่ย
- ค่าร้อยละ
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.โรงเรี ยนร่ มรื่ น สะอาด สวยงาม มีสภาพที่เหมาะสมต่อการ - ค่าเฉลี่ย
ใช้งาน ส่ งผลให้บุคลากรโรงเรี ยนมีสุขภาพจิตที่ดีข้ นึ
- ค่าร้อยละ
4.สภาพแวดล้อมโรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื่ น สวยงาม ทาให้เอื้อ - ส่วนเบี่ยงเบน
ต่อบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน มาตรฐาน
โรงเรี ยนและชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น มีแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยนครู และนักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู ้เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อ
การเรี ยนรู ้
8.2 ครู และนักเรี ยน มีอาคารเรี ยนแหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมเพียงพอต่ออาคารเรี ยนในการเรี ยน
การสอน
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ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นายหรรษา เผือกผล )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

คท. ลาดับที่ 18 / 2563
งบ วก. 29,100.- บาท

ชื่ อโครงการ โครงการเครื อข่ ายร่ วมพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพผู้เรียน เงินสมาคม 78,750.- บาท
/ โครงการใหม่
ลักษณะโครงการ /กิจกรรม
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 2
หัวหน้ าโครงการ นางอุไรวรรณ บุญยก
1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนั้น กระทรวงศึกษาธิ การมีมาตรการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ในรู ปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่ งโรงเรี ยนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญว่า ความคิดเห็นของ
ผูป้ กครองและชุมชน มีผลต่อการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก ถ้าผูป้ กครองสามารถส่ งเสริ มสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสนองตอบความต้องการทางการเรี ยนและความสามารถอันหลากหลายของเด็ก ก็จะทาให้โครงการต่าง ๆ มีโอกาส
ประสบความสาเร็ จมากขึ้น
โรงเรี ยนจึงจัดทาโครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ภาคีเครื อข่ายขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรี ยน และ
สร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรี ยนสาหรับกิจกรรมอันเป็ น
บริ บทต่อการพัฒนาการสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพและร่ วมส่ งเสริ มความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง โรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน แลผูเ้ กี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองเครื อข่าย
ชุมชน องค์กร ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กร ภาคเอกชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้การส่งเสริ มสนับสนุนการจัด
การศึกษา
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4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
ที่

กิจกรรม

18.1 กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานและ
เครื อข่ ายผู้ปกครอง
1. กลุ่มไลน์กรรมการสถานศึกษา
เครื อข่ายผูป้ กครอง และกลุ่มไลน์
ดวงใจห้องเรี ยน

เป้าหมาย
(หน่ วย)
2 ครั้ง
ทุกคน

เวลา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับ
ผิดชอบ
ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒ ครู พยงค์
สถานที่

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

ครู ณัฐนาฏ
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ที่

เป้าหมาย
(หน่ วย)
2-4 ครั้ง

กิจกรรม
2. ประชุมกรรมการสถานศึกษา
3. ประชุมผูป้ กครองเครื่ อข่าย ระดับชั้น
เรี ยน ประชุมผูป้ กครองเครื่ อข่าย ระดับ
โรงเรี ยน
4. สมาคมครู และผูป้ กครอง

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หาร

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

ครู ณัฐนาฏ

ทุคน

ตลอดปี
การศึกษา

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

กลุ่ม
งบประมาณ

1 ครั้ง

ตลอดปี
การศึกษา

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

กลุ่ม
งบประมาณ

2 ครั้ง

ตลอดปี
การศึกษา

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

กลุ่ม
งบประมาณ

1ครั้ง
1ครั้ง

ม.ค.64
มิ.ย.61 – ม.ค.62

ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒
ร.ร.สุ ราษฎร์ธานี ๒

ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบริ หาร

เวลา

2 ครั้ง

18.2 โรงเรียนคู่พฒ
ั นาและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. สร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาไทย
18.3 ระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา
1. ระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา
18.4 สัมพันธ์ ชุมชน
1. สัมพันธ์ชุมชน
2. ชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สถานที่

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ค่าจ้ าง ตอบ ใช้ สอย
วัสดุ
สาธาฯ ครุภัณฑ์
ที่
รายการ

ที่ดินฯ

รวม

-

-

แทน
18.1 กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและเครื อข่ ายผู้ปกครอง
1. กลุ่มไลน์กรรมการ
สถานศึกษา เครื อข่าย
ผูป้ กครอง และกลุ่ม
ไลน์ดวงใจห้องเรี ยน

-

-

-

-

-

-
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จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่

รายการ

2. ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา
3. ประชุมผูป้ กครอง
เครื่ อข่าย ระดับชั้นเรี ยน
ประชุมผูป้ กครอง
เครื่ อข่าย ระดับ
โรงเรี ยน
4. สมาคมครู และ
ผูป้ กครอง
18.2 โรงเรียนคู่พฒ
ั นาและจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. สร้างเครื อข่ายพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาภาษาไทย
18.3 ระดมทรัพย์เพื่อพัฒนา
การศึกษา
1. ระดมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
18.4 สัมพันธ์ ชุมชน
1. สัมพันธ์ชุมชน
2. ชุมชนแหล่งเรี ยนรู ้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน
10,000

ใช้
สอย

วัสดุ

สาธาฯ

ครุภัณฑ์

ที่ดินฯ

10,000

78,750

-

-

รวม

78,750

-

-

-

-

-

19,100

-

19,100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือประเมิน
สอบถามคณะกรรมการ
แบบสอบถาม
1. ร้อยละ 95 ที่โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง
เครื อข่าย ชุมชน องค์กร ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูป้ กครองเครื อข่าย
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เป้าหมายตัวชี้วัด/
2. ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

วิธีการประเมิน

เครื่ องมือประเมิน

สอบถามคณะกรรมการ
พื้นฐาน ผูป้ กครองเครื อข่าย ชุมชน องค์กร ภาคเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูป้ กครองเครื อข่าย

แบบสอบถาม

ในการจัดการศึกษาได้ระดับคุณภาพดี

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพโดยการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานผูป้ กครองเครื อข่าย ชุมชน องค์กร ภาคเอกชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางอุไรวรรณ บุญยก )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 19 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ วก. 50,000.- บาท

ชื่ อโครงการ/กิจกรรม

ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้ างสานึกความรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้เรียน
หัวหน้ าโครงการ นางสาวนิตยาพร เนตรรุ่ง
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความ
มุ่งหมายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข และการจัดการศึกษาในปัจจุบนั ก็
ได้มุ่ ง เน้น ให้ นั ก เรี ย น เป็ นคนเก่ ง ดี และมี ความสุ ข เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ทั้งร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา
มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม และมี วฒ
ั นธรรมในการด ารงชี วิ ต ที่ ดี สามารถอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่างมี ค วามสุ ข
แต่เนื่ องจากสภาพสังคมในปั จจุบนั ประสบกับปั ญหาความเสื่ อมในหลายด้าน ทาให้คนไทยบางส่ วนขาด
คุณ ธรรมจริ ยธรรม ขาดความรับ ผิดชอบ เห็ นแก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตนมากกว่าส่ วนรวม ไม่รู้จกั หน้าที่ ของ
ตนเอง ขาดความเอื้ออาทรต่อกันละทิ้งวัฒนธรรมอันดีงาม และมีค่านิ ยมทางด้านวัตถุสิ่งของมากกว่าพัฒนา
จิ ต ใจให้ ส งบ ซึ่ ง นัก เรี ย นที่ จะเติ บ โตเป็ นอนาคตของชาติ ก็ ไ ด้รับ ค่ านิ ย มตามผู ค้ นเหล่ านี้ ไปด้วยและมี
แนวโน้มที่จะประพฤติปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคมตามมา
โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ทางสังคมดังกล่าวแล้วได้
เป้าหมายที่จะพัฒนานักเรี ยนโดยใช้หลักไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นหลักธรรมในการดาเนินชีวิตให้
มีความรู ้คู่คุณธรรมจริ ยธรรมและมีค่านิ ยม 12 ประการอันพึงประสงค์ จึงได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนวิถี
พุ ท ธของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร โดยมุ่ งหวังว่า ให้นัก เรี ยนมี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยม12 ประการอันพึ ง
ประสงค์ที่ ดีตามหลักพระพุ ท ธศาสนาตระหนัก และสานึ กรัก ในความเป็ นชาติไทย มี ความจงรัก ภัก ดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย ์ อันจะนามาซึ่งสังคมมีความเจริ ญ มัน่ คงและสงบสุขสื บไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกที่ดีให้กบั นักเรี ยนทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความมีน้ าใจ
รู ้จกั เสี ยสละ หมัน่ รักษาศีล 5 ฝึ กสมาธิให้มีสติและใกล้ชิดศาสนาประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา
2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้ นัก เรี ย นประพฤติ ป ฏิ บัติ ต ามขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยแล ะ
วัฒนธรรมอันดีงามมีระเบียบวินัยในตนเอง มีค่านิ ยมอันพึงประสงค์ 12 ประการ มีความสามัคคีและรู ้จกั
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น รู ้จกั พอประมาณคิดอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู ้ ซื่อสัตย์สุจริ ต อดทนพากเพียรอย่างมี
สติและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ ทุกคน
- นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-2 และ 4-5 จานวน 1,194 คน
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
- ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ มีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อการจัด
เรี ยนรู ้นกั เรี ยนโดยบูรณาการให้เข้ากับโครงการค่านิยม 12 ประการที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีคุณธรรมจริ ยธรรมอันพึงประสงค์
- ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ มีความรู ้ความเข้าใจและส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีค่านิยม 12 ประการอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรมอันพึงประสงค์
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 ประชุมวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียดในการเสนอโครงการ
4.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินการจัดกิจกรรม
4.1.4 ประชุมวางแผน ชี้แจง ผูเ้ กี่ยวข้องดาเนินการจัดกิจกรรม
4.1.5 จัดเตรี ยมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการดาเนินการจัดกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางแผนไว้
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 ประเมินผลการดาเนินงานในการจัดกิจกรรม
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4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1 นาผลการดาเนินการจัดกิจกรรมไปปรับปรุ งพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมวันนี้วนั พระตาม
วิถีพุทธ
2. กิจกรรม อบรม “เพาะเมล็ด
กล้ารักษารากเดิม” ชั้น ม.1
3. กิจกรรมอบรมส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม
ชั้น ม. 2 , ม. 4 และ ม.5
4. กิจกรรมประดับเข็ม ญสส.
นักเรี ยนชั้น ม.1 และ ม.4
5. กิจกรรมไหว้ครู นกั เรี ยนทุก
ระดับชั้น
6 กิจกรรมลูกประกายเพชร
- ความเป็ นพลเมืองดีใน
โรงเรี ยน
- ความเป็ นพลเมืองดีใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(หน่ วย)
นร.1,708 คน
ผูบ้ ริ หาร ครู

เวลา

สถานที่

ทุกวันพระ
ตลอดปี
การศึกษา

โรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิตยาพร เนตรรุ่ ง
คณะครู กลุ่มสาระสังคมฯ

333 คนงด เนืมิ่อ.งจาก
ย. – ก.ย..
ยนสโคโรน่ าน.ส.นิ
ตยาพร เนตรรุ่ ง
วิกฤตโรคติดโรงเรี
เชื้อไวรั
2019(covid-19)
2563
สุ ราษฎร์ธานี ๒ นายวุฒิชยั พูลสวัสดิ์
ครู วชั ริ นทร์ แก้วประเทศ
.ย. – ก.ย.
ยนสโคโรน่ าน.ส.นิ
ตยาพร เนตรรุ่ ง
861 คนงด เนื่อมิงจาก
วิกฤตโรคติดโรงเรี
เชื้อไวรั
2019(covid-19)
สุราษฎร์ธานี ๒
2563
นางสาวสุ ชาดา เรื องดา
ว่าที่ รต.เอกชัย ทองเจริ ญ
นางดรุ ณี ลาศรี ทศั น์
โรงเรี ยน
นางสาวณัฐนาฎ ณ วงศ์
610 คน 1 มิ.ย. 2563
สุ ราษฎร์ธานี ๒
18 มิ.ย.
โรงเรี ยน
นางสาวณัฐนาฎ ณ วงศ์
1,708 คน
2563
สุ ราษฎร์ธานี ๒
1,708 คน
18 มิ.ย.
โรงเรี ยน
น.ส.นิตยาพร เนตรรุ่ ง
2563
สุ ราษฎร์ธานี ๒ คณะครู กลุ่มสาระสังคมฯ
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7. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่

รวม

กิจกรรม
ค่าจ้ าง

1 กิจกรรมวันนี้วนั พระตาม
วิถีพุทธ
2. กิจกรรม อบรม “เพาะเมล็ด
กล้ารักษารากเดิม” ชั้น ม.1
3. กิจกรรมอบรมส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม
ชั้น ม. 2 , ม. 4 และ ม.5
4. กิจกรรมประดับเข็ม ญสส.
นักเรี ยนชั้น ม.1 และ ม.4
5. กิจกรรมไหว้ครู นกั เรี ยนทุก
ระดับชั้น
6 กิจกรรมลูกประกายเพชร
- ความเป็ นพลเมืองดีใน
โรงเรี ยน
- ความเป็ นพลเมืองดีใน
ชุมชน

รวม

-

ตอบ
แทน
-

ใช้ สอย

วัสดุ

-

-

สาธา
ฯ
-

ครุ
ภัณฑ์
-

ที่ดิน
-

-

49,950

10,000
- า 2019(covid-19)
งด
เนื่องจาก12,660
วิกฤตโรคติ5,000
ดเชื้อไวรัสโคโรน่

86,100

18,000
- า 2019(covid-19)
134,300
งด
เนื่องจาก17,200
วิกฤตโรคติ13,000
ดเชื้อไวรัสโคโรน่

77,610

3,000

2,200

5,500

300

-

-

-

11,000

3,000

-

3,600

2,400

-

-

-

9,000

-

15,000

-

-

-

-

-

15,000

-

15,000

-

-

-

-

-

15,000

9,100

2,700

-

-

-

50,000

6,000 32,200
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 2 ด้าน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
สอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความ
ด้านผลผลิต
ร้อยละ85
พึงพอใจ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8
ประการ ในระดับดี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ น เกณฑ์การประเมินด้าน
ค่านิยม 12 ประการ ในระดับดี
ด้านผลลัพธ์
1. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ร่วมโครงการ

≥ ร้อยละ 90
≥ 4.50
จากระดับ 5

แบบประเมินความ
พึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนมีจิตสานึ กด้านคุณธรรมจริ ยธรรม มีน้ าใจ รู ้จกั เสี ยสละ หมัน่ รักษาศีล 5 ฝึ กสมาธิ ให้มี
สติและใกล้ชิดศาสนาประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักพระพุทธศาสนา
8.2 นักเรี ยนมีความประพฤติดี ปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม
มีระเบียวินยั ในตนเอง มีค่านิ ยมอันพึงประสงค์ 12 ประการ มีความสามัคคีและรู ้จกั ปรับตัวอยู่ร่ว มกับผูอ้ ื่น
รู ้จกั พอประมาณคิดอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู ้ ซื ่่อสัตย์สุจริ ต อดทนพากเพียรอย่างมีสติและรับผิดชอบต่อ
สังคม
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ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวนิตยาพร เนตรรุ่ ง)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒

ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 20 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ วก. 263,239.- บาท

งบสพม.11 15,000.- บาท
ชื่ อโครงการ พัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทักษะชีวิต
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
หัวหน้ าโครงการ นางรจนา จันทร์ช่วง
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 (2) ก าหนดให้ ก ารจัด การศึ ก ษาเพื่ อ ฝึ กทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และ (4) จัดการเรี ยนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็ นต้องสร้างและฝึ กทักษะที่จาเป็ น
ให้กบั นักเรี ยน เนื่ องจากสภาพสังคมในปั จจุบนั ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และสร้างความ
วุ่นวายให้กับสังคมไทยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นที่ เป็ นเยาวชนของชาติที่ ตอ้ งประสบกับ
ปัญหามากมายที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว และการรับเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม
มาใช้อย่างขาดวิจารณญาณ รวมถึงขาดบุคคลที่คอยเป็ นที่ปรึ กษาและให้กาลังเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งจะเห็นได้
จากสภาพปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปั ญหาการติดสารเสพติด ปั ญหาทะเลาะวิวาท ปั ญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทาแท้ง ปัญหานักเรี ยนออกกลางคัน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็ น
ต้น จากสภาพปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นล้วนแล้วแต่ เป็ นปั ญ หาที่ ท วีค วามรุ นแรงมากขึ้ นทุ ก วัน และเป็ น
ปัญหาที่สังคมไทยต้องการแก้ไขโดยด่วน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ เล็งเห็นความสาคัญของการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้และทักษะชีวิต ซึ่ งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การเรี ยนรู ้และทักษะชี วิตของนักเรี ยน ให้นักเรี ยนได้มีความพร้ อมทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ตลอดจนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ข เติบโตเป็ นประชากรที่มีคุณ ภาพ
เพื่อพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2.2 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะในการดาเนินชีวิต
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1,708 คน ได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะทางการเรี ยนรู ้และทักษะชีวิต ตามความสนใจและความเหมาะสม
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการไม่ต่ากวาร้อยละ 80
3.2.2 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้และทักษะชีวิตที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงาน
4.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 จัดเตรี ยมเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการดาเนินการ
4.2.2 ประชุมชี้แจง พร้อมวางแผนการดาเนิ นการ
4.2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
4.3.2 สรุ ปผลการดาเนินโครงการ
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
4.4.2 นาข้อเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุ งสาหรับการดาเนินงานในครั้งต่อไป
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4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
ชื่ อกิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
นักเรี ยน 16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
นางสาวจรรจิรา
กิจกรรมค้นหาตัวตน ค้นพบ
1
แกนนา
28 ก.พ. 64 สุราษฎร์ธานี ๒
บัวจันทร์
ตนเอง
42 คน
นักเรี ยน 16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
นางรจนา
2 กิจกรรมช่วยเพื่อนเดือนละบาท
ทุกคน
28 ก.พ. 64 สุราษฎร์ธานี ๒ จันทร์ช่วง
1,708 คน
นักเรี ยน
1 พ.ย. 62
โรงเรี ยน
นางรจนา
กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อ
3
ม.3 , ม.6
สุราษฎร์ธานี ๒ จันทร์ช่วง
ของนักเรี ยนชั้นม.3 และ ม.6
600 คน
15 ส.ค. 63
YC จานวน 16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
นางสาวจรรจิรา
กิจกรรมนักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา
4
50 คน
28 ก.พ. 64 สุราษฎร์ธานี ๒
บัวจันทร์
1 พ.ย. 62
โรงเรี ยน
นางรจนา
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
5
40 โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี ๒ จันทร์ช่วง
สัญจร
28 ก.พ. 64
นักเรี ยน 16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
นางสาวจรรจิรา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยนระดับ
6
ม.1 , ม.4 30 มิ.ย. 63 สุราษฎร์ธานี ๒
บัวจันทร์
ชั้น ม.1 และ ม.4
600 คน
นักเรี ยน
1 ม.ค. 64
โรงเรี ยน
นางสาวจรรจิรา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรี ยน
7
ม.3 , ม.6
สุราษฎร์ธานี ๒
บัวจันทร์
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
600 คน
28 ก.พ. 64
นักเรี ยน 16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
นางรจนา
กิจกรรมเปิ ดโลกการศึกษาเพื่อ
8
ทุกคน
28 ก.พ. 64 สุราษฎร์ธานี ๒ จันทร์ช่วง
อนาคต
1,708 คน
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ที่
9

ชื่ อกิจกรรม
กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน

10 กิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้

ที่
1
2
3
4
5
6

เป้าหมาย
(หน่ วย)
นักเรี ยน
ทุกคน
1,708 คน
นักเรี ยนชั้นม.
ต้น ห้องเรี ยน
ปกติ
(650 คน)

ผู้รับ
ผิดชอบ
16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
นางสาวจรรจิรา
28 ก.พ. 64 สุราษฎร์ธานี ๒
บัวจันทร์
เวลา

สถานที่

16 พ.ค. 63 โรงเรี ยน
28 ก.พ. 64 สุราษฎร์ธานี ๒

นางสาวผุสดี
ไชยบุรี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ชื่ อกิจกรรม
ค่าจ้ าง
ตอบ
ใช้
วัสดุ สาธาฯ ครุ ที่ดิน
แทน สอย
ภัณฑ์ ฯ
กิจกรรมค้นหาตัวตน 3,250
2,000
ค้นพบตัวเอง
กิจกรรมช่วยเพื่อน
เดือนละบาท
กิจกรรมติดตามผล
- หารทั่วไป ใช้ งบบริ
การศึกษาต่อ
กิจกรรมนักเรี ยน
3,000
5,000
เพื่อนที่ปรึ กษา
กิจกรรมแนะแนว
6,400
13,600
การศึกษาต่อสัญจร
กิจกรรมปฐมนิเทศ
8,000
8,000
นักเรี ยนระดับชั้น ม.
1 และ ม.4

รวม
5,250
0
8,000
20,000
16,000
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ที่
7

ชื่ อกิจกรรม

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน
-

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 6,250
นักเรี ยนระดับชั้น ม.
3 และ ม.6
8 กิจกรรมเปิ ดโลก
6,000 30,000
การศึกษาเพื่ออนาคต
9 กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
80,000
นักเรี ยน
10 กิจกรรมลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้
รวมทั้งสิ้น
32,900 112,000

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้
วัสดุ สาธา
สอย
ฯ
8,000
-

ครุ
ภัณฑ์
-

ที่ดินฯ

รวม

-

14,250

-

10,000

-

-

-

46,000

-

4,500

-

-

-

84,500

-

84,239

-

-

-

84,239

-

133,339

-

-

-

278,239

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 3 ด้าน 17 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน

การศึกษาประจาปี การศึกษา 2563 ได้รับการติดตามผลร้อยละ 90

เครื่ องมือ
ประเมิน
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบติดตามผล
การศึกษาต่อ

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมนักเรี ยน
ประเมินความ
เพื่อนที่ปรึ กษา ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
พึงพอใจ
5. นักเรี ยนที่ได้รับการแนะแนวสัญจรได้มีความรู ้ความเข้าใจใน สังเกตพฤติกรรม
หลักสูตร และการรับสมัครนักเรี ยนของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบบันทึกการ
สังเกต

1. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมค้นหา
ตัวตน ค้นพบตนเอง ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
2. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมช่วยเพื่อน
เดือนละบาท ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
3. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ ปี ที่ 6 ที่สาเร็จ

ประเมินความ
พึงพอใจ
ประเมินความ
พึงพอใจ
แบบติดตามผล

ผ.118
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

วิธีการ
ประเมิน
6. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประเมินความ
นักเรี ยนระดับชั้นปี ที่ 1 และปี ที่ 4 ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
พึงพอใจ
7. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมปัจฉิ ม
ประเมินความ
นิเทศนักเรี ยนระดับชั้นปี ที่ 3 และปี ที่ 6 ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
พึงพอใจ
8. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมเปิ ดโลก
ประเมินความ
การศึกษาเพื่ออนาคต ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
พึงพอใจ
9. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ใช้บริ การของงานแนะแนว ประเมินความ
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
พึงพอใจ
10. ครู ได้ดาเนินการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
สถิติการ
เยีย่ มบ้าน
11. นักเรี ยนมีการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจาการเข้าร่ วมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรม
ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90
12. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ห้องเรี ยนปกติ) ของ ประเมินความ
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
พึงพอใจ
เวลารู ้ที่ตนมีความสนใจและมีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ตนเอง
เลือก ไม่ต่ากว่าระดับ 3.50
13. ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมมีการพัฒนากิจกรรมเน้นทักษะและความ
ประเมิน
สาเร็ จการจัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
ความสาเร็จ
14. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง มีท้ งั การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ประเมิน
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเรี ยนรู ้จากธรรมชาติ การเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
15. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
ประเมิน
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญญาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
16. นักเรี ยน มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
สังเกตพฤติกรรม
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
17. ผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมี
ประเมิน
เป้าหมายตัวชี้วัด/

ทักษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

เครื่ องมือ
ประเมิน
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบสรุ ป
การเยีย่ มบ้าน
แบบบันทึกการ
สังเกต
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

แบบประเมิน
ความสาเร็จ
แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบบันทึกการ
สังเกต
แบบประเมิน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1,688 คน ได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการเรี ยนรู ้และทักษะชีวิต ตามความสนใจและความเหมาะสม
8.2 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้และทักษะชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8.3 นักเรี ยนแกนนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4,5,6 จานวน 42 คน ได้เข้าร่ วมกิจกรรมค้นหาตัวตน
ค้นพบตนเอง
8.4 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมสามารถตระหนักในความสามารถ ความถนัดของตนเอง และเห็น
คุณค่าในตัวเอง
8.5 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะของตนเองได้
8.6 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1,668 คน ร่ วมกันบริ จาคเงินอย่างน้อยคนละ 1 บาท
ต่อเดือน
8.7 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับทุนการศึกษาช่วยเพื่อนเดือนละบาท ในปี การศึกษา
2562 จานวน 10 คน
8.8 นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเพื่อนเดือนละบาท ได้มีความภาคภูมิใจและใช้จ่ายเงินทุน
อย่างคุม้ ค่าเกิดประโยชน์ สู งสุด และผูใ้ ห้ก็เกิดความสุขที่ได้จากการเป็ นผูใ้ ห้
8.9 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ ปี ที่ 6 ที่สาเร็จการศึกษาประจาปี การศึกษา 2563 ได้รับ
การติดตามผลร้อยละ 95
8.10 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ ปี ที่ 6 ตัดสิ นใจศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
8.11 ในปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ มีนกั เรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษาอย่างน้อย 50 คน
8.12 นักเรี ยนที่เข้ารับบริ การให้คาปรึ กษาร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ และสามารถตัดสิ นใจแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
8.13 นักเรี ยนที่ได้รับการแนะแนวมีความรู ความเข้าใจในหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนและ
การรับสมัครนักเรี ยนของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒
8.14 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ประมาณ 600 คน ได้รับการปฐมนิ เทศนักเรี ยน
ใหม่ประจาปี การศึกษา 2563 ร้อยละ 100
8.15 นั ก เรี ยนร้ อ ยละ 80 สามารถปรั บ ตั ว มี ค วามรั ก ความผู ก พั น และ ความภู มิ ใ จใน
สถาบันการศึกษา และคณาจารย์
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8.16 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ร้อยละ 90 เกิดสุ นทรี ยภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
8.17 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 จานวน 600 คน ได้เข้าร่ วมกิจกรรมปัจฉิ มนิเทศ
ร้อยละ 100
8.18 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน รุ่ นพี่รุ่นน้อง คณะครู และมี ความ
ภูมิใจในสถาบันการศึกษา
8.19 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1,668 คน เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองด้าน
แนะแนวการศึกษา และแนะแนวอาชีพ
8.20 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ
8.21 นักเรี ยนโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับข่าวสารในการศึกษาต่อและด้านอื่น ๆ ตามความ
สนใจของตนเอง
8.22 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 โรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ จานวน 1,708 คน เข้ารับ
บริ การงานแนะแนวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.23 นั ก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 จานวน 1,708 คน ได้รับ การเยี่ย มบ้านอย่างน้อ ย
ร้อยละ 50
8.24 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรี ยนปกติ) ของโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ที่ตนมีความสนใจ และมีความสุ ขกับการทากิจกรรมที่ตนเองเลือก
8.25 นักเรี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะ และแสดงถึงความสามารถที่คน้ พบจากความความชอบ ความถนัด
ของตนเอง และพัฒนาตนเองในด้านที่ถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ
8.26 นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
8.27 โรงเรี ยนมีระดับคุณภาพการศึกษาสู งขึ้น และสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
8.28 ครู สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.29 การบริ หารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
8.30 ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ตามสภาพจริ ง มี ท้ ัง การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง การเรี ย นรู ้ ร่วมกัน การเรี ย นรู ้ จาก
ธรรมชาติ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
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8.31 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญญาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล
8.32 ผูเ้ รี ยน มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
8.33 ผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางรจนา จันทร์ช่วง)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 21 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

งบ วก. 59,920.- บาท

งบอื่นๆ 4,000.- บาท
ชื่ อโครงการ ศูนย์ การเรียนรู้ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการต่ อเนื่อง
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 3
หัวหน้ าโครงการ นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ / นางสุ ชีรา ชู แก้ ว
1. หลักการและเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดารั ส ชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้ง แต่ ก่ อนเกิ ด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ก้าวทันต่อโลกา
ภิวตั น์ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ
ทั้งด้านดีและเสี ย การพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยทาให้รู้ว่าควรรับ
หรื อไม่รับอะไร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกระเทือนเสี ยหาย จาเป็ นต้อง
สร้างภูมิคุม้ กันตัวที่ดีพอต่อการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ไม่ดี เพื่อกาจัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อนให้
เกิดความเสี ยหายหรื อเป็ นอันตรายต่อทุกฝ่ าย เพื่อให้เกิดความสมดุล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู ้และคุณธรรมใน
การวางแผนและการดารงชีวิต ที่ไม่เกินกาลังของตน และเป็ นที่พ่ งึ ให้แก่ผอู ้ ื่นได้ สามารถประสานงานและ
ร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
แนวทางการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย การนาไปใช้ในวิถีชีวิต
การพัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและฝึ กให้ ผู ้เ รี ยนด าเนิ น การคิ ด การกระท าสิ่ ง ต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจาวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ ได้รับการประเมินเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา ในปี การศึกษา 2558 ดังนั้นโรงเรี ยนจึงให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และฐานการเรี ยนรู ้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะ
และเป็ นศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ร องรั บ การศึ ก ษาดู ง านจากโรงเรี ย นและหน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ พัฒ นาและ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยน ครู และบุคลากร มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถในการปฏิบตั ิตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. เพื่อให้นักเรี ยนและครู ร่วมกันถอดประสบการณ์จากการจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
3. เพื่ อ พัฒ นาครู แ ละนัก เรี ย นแกนน าในการขับ เคลื่ อ นหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
หน่วยงานอื่นและให้มีความพร้อมต่อการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนและบุคลากร ร้อยละ 90 มีความรู ้ ความเข้าใจ และนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในวิถีชีวิต
2. ครู ทุกคนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา
3. ครู และนักเรี ยนแกนนาทุกฐานการเรี ยนรู ้มีการพัฒนามีความรู ้ และพัฒนาฐานการเรี ยนรู ้ให้
พร้อมต่อการถ่ายทอดความรู ้
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผูท้ ี่มาศึกษาดูงานมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพในระดับดี
2. นักเรี ยนแกนนาชมรมต้นกล้าประกายเพชรในการขับเคลื่อนงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพในระดับดี
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
1) ประชุมวางแผน
- เพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
- พิจารณาเลือกคณะกรรมการดาเนินงาน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
- กาหนดเกณฑ์การดาเนินงาน และจัดทาปฏิทินดาเนินงาน
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
- บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู ้ ปศพพ.
- ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
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4.3 ขั้นตรวจสอบ(Check)
- ประเมินผล ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต
- ตรวจสอบผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
- จัดทาแบบสอบถามและนาผลมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนาโครงการ
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
- จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินโครงการ
- จัดนิทรรศการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
ปศพพ.
กิจกรรมอบรมนักเรี ยนแกนนา
2.
ปศพพ.
กิจกรรมบูรณาการหลักสู ตร
3.
ลูกประกายเพชร
กิจกรรมนักเรี ยนแกนนา สู่ ปัญหา
ที่อยากแก้ และความดีที่อยากทา
4.
กิจกรรมคนดีศรี ประกายเพชร
1.

ฐานการเรี ยนรู ้ 8
กลุ่มสาระ
ตัวแทน นร.ห้องละ
5 คน รวม 225 คน
นร. ม.1,4
ตัวแทน นร.
ห้องละ 5 คน
นักเรี ยน ในชมรม

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
หลังจากการ
อบรม
ตลอดปี
การศึกษา

รร.สุ ราษฎร์
ธานี ๒
รร.สุ ราษฎร์
ธานี ๒
รร.สุ ราษฎร์
ธานี ๒
รร.สุ ราษฎร์
ธานี ๒/ชุมชน
รร.สุ ราษฎร์
ธานี ๒/ชุมชน

ครู
พิไลวรรณ
นางสาว
พิไลวรรณ
นางสาว
พิไลวรรณ
นางสุ ชีรา
นางสุ ชีรา

6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ที่
1.
2.

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู ้ ปศพพ.
กิจกรรมอบรมนักเรี ยน
แกนนา ปศพพ.

ค่าจ้ าง
8,000
13,500

ตอบ
แทน
3,600

ใช้ สอย
-

วัสดุ

สาธาฯ

ครุ
ภัณฑ์

ที่
ดิน

รวม

-

-

-

-

8,000

5,800

-

-

-

22,900
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ที่
3.
4.
5.

กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการหลักสู ตร
ลูกประกายเพชร
กิจกรรมนักเรี ยนแกนนา สู่ปัญหา
ที่อยากแก้ และความดีที่อยากทา
กิจกรรมคนดีศรี ประกายเพชร
ออมวันนี้ มีใช้ในอนาคต
รวม

ค่าจ้ าง

ตอบ
แทน

-

-

24,700

46,200

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
สาธา
ใช้ สอย
วัสดุ
ฯ
-

3,600

ครุ
ภัณฑ์

ที่
ดิน

รวม

-

-

-

-

-

-

4,320

-

-

-

29,020

0

4,000
14,120

0

0

0

4,000
63,920

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 4 ด้าน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

- ครู ทุกคนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินจากการส่งแผนการ
ไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้ และการนิเทศ
การสอน
- ผูท้ ี่มาศึกษาดูงานและผูใ้ ช้บริ การห้องศูนย์
สอบถามความพึงพอใจจากผู ้
ปศพพ. มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ มาใช้บริ การห้องศูนย์การ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เรี ยนรู ้ ปศพพ.
พอเพียงมีคุณภาพในระดับดี
- นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
-สอบถามจากนักเรี ยนแกน
ปศพพ.
นาที่เข้าอบรม
มีอุปนิสัยและมีหลักคิดตามหลักปรัชญาของ
-ประเมินจากพฤติกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีประจาวัน
นักเรี ยนในหลักสูตรลูก
ประกายเพชร
- นักเรี ยนได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สอบถามความพึงพอใจจาก
พอเพียง มาใช้ในการดาเนินกิจกรรมกล้าดี
นักเรี ยนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ทั้ง 4 ด้าน
และชุมชนที่ได้รับบริ การ

เครื่ องมือ
-แบบประเมินแผน
-แบบประเมินการสอน
แบบสอบถาม

-แบบสอบถามความพึง
พอใจในการอบรม
-แบบประเมิน
คุณลักษณะ
-แบบสอบถาม
-แบบประเมิน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรี ยนมีฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างหลากหลายเป็ นแหล่ง
ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก
2. คณะครู บุคลากร และนักเรี ยน มีอุปนิสัยพอเพียง และนาหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
3. นัก เรี ย นแกนนาและนักเรี ย นชมรมคนดี ศรี ประกายเพชร มี ความรั ก ในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และมีจิตอาสา
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ)
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน

ผ.127
แผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา 2563

คก. ลาดับที่ 22 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

เงินอุดหนุน 16,000.- บาท

ชื่ อโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการต่ อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่
หัวหน้ าโครงการ นางวิลาวัลย์ กัณรงค์
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ เป็ นสมาชิ ก ในโครงการการอนุ รัก ษ์พ ันธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นด้ว ยการ
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรี ยนและการศึกษาในปัจจุบนั ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งแหล่งเรี ยนรู ้ที่พูดได้
และแหล่งเรี ยนรู ้ที่พูดไม่ได้ที่ตอ้ งการให้สถานศึกษาได้มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้มีการบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้กับการจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระด้วยกันเช่นการเจริ ญเติบโตของพืชกับสาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาการเกษตรถ้าครู สามารถใช้ตน้ ไม้คุณประโยชน์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิ ดรวมทั้ง
วงจรชีวิตของต้นไม้
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒ จึงจัดทาโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรี ยนเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปและเพื่อสนองตามพระราชดาริ ฯและเตรี ยมพร้อมเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และศูนย์การเรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน และศึกษาพรรณไม้จากการเข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
2.2 เพื่อให้นักเรี ย นระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ พันธุ์พื ชและข้อมูลทรั พ ยากร
ท้องถิ่นจากการเข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
2.3 เพื่อจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ให้กบั ไม้ยนื ต้นในโรงเรี ยนครบทุกชนิด
2.4 เพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนในห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
2.5 เพื่อให้นกั เรี ยนใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ทุ ก คนได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน และศึกษาพรรณไม้จากการเข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
3.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ทุ ก คนได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ พัน ธุ์ พื ช และข้อ มู ล
ทรัพยากรท้องถิ่นจากการเข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
3.3 เพื่อจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ให้กบั ไม้ยนื ต้นในโรงเรี ยนครบทุกชนิด
3.4 เพื่อให้นกั เรี ยนร้อยละ 80 ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.1 เพื่อให้การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนในห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีมาก
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน Google form
4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
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ที่
1
2

3

4
5

6

5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
จัดนิทรรศการห้องพิพิธภัณฑ์ ครบทุก
มิ.ย. 63-ม.ค. ห้องพิพิธภัณฑ์ ครู วิลาวัลย์
ธรรมชาติวิทยา
องค์ประกอบ
2564
การเข้าค่ายบูรณาการงานสวน นักเรี ยงด
น เนื่องจาก ม.ค.
2564 ดเชื้อโรงเรี
น า 2019(covid-19)
คณะกรรมกา
วิกฤตโรคติ
ไวรัสยโคโรน่
พฤกษศาสตร์ ม.4
ระดับชั้น ม.4
สุราษฎร์ธานี ๒ รตามคาสั่ง
ทุกคน
การเข้าค่ายบูรณาการงานสวน นักเรี ยงด
น เนื่องจาก ม.ค.
2564 ดเชื้อชุไวรั
มชนของ
คณะกรรมกา
วิกฤตโรคติ
สโคโรน่ า 2019(covid-19)
พฤกษศาสตร์ การเก็บรวบรวม ระดับชั้น ม.5
นักเรี ยน
รตามคาสั่ง
พันธุ์พืชและข้อมูลท้องถิ่น ม.5 ทุกคน
การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
ไม้ยนื ต้น
ม.ค. 2564 โรงเรี ยน
คณะกรรมกา
ถาวร
ครบทุกต้น
สุราษฎร์ธานี ๒ รตามคาสัง่
กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา นักเรี ยนที่
พ.ค. 63- โรงเรี ยน
ครู วิลาวัลย์
เพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา ลงทะเบียน
มี.ค. 2564
ตอนต้น วิชาพฤกษศาสตร์
เรี ยนรายวิชา
เบื้องต้น
พฤกษศาสตร์
เบื้องต้น
กิจกรรมชุมนุมงานสวน
นักเรี ยนที่
พ.ค. 63- สุราษฎร์ธานี ๒ ครู วิลาวัลย์
พฤกษศาสตร์
ลงทะเบียน
มี.ค. 2564
เรี ยนชุมนุม
งานสวน
พฤกษศาสตร์
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

กิจกรรม

1 จัดนิทรรศการห้อง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา
2 การเข้าค่ายบูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร์ ม.4
3 การเข้าค่ายบูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร์การเก็บ
รวบรวมพันธุ์พืชและ
ข้อมูลท้องถิ่น ม.5
4 การจัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้ถาวร
5 กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนวิชาเพิ่มเติมใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น วิชา
พฤกษศาสตร์
เบื้องต้น
6 กิจกรรมชุมนุมงาน
สวนพฤกษศาสตร์
รวม

ค่าจ้ าง ตอบ
แทน

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ใช้
วัสดุ
สาธา
สอย
ฯ
-

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดินฯ

รวม
-

50,งด320เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19) 50,320

43,835
งด เนื่องจาก วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019(covid-19) 43,835

16,000

16,000

-

-

-

-

-

16,000

-

-

-

16,000
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7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .....2..... ด้าน ......7..... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน เครื่ องมือประเมิน
- ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้
ประเมินการเข้า
แบบประเมินการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน และ ร่ วมกิจกรรมค่าย เข้าร่ วมกิจกรรม
ศึกษาพรรณไม้จากการเข้าค่ายบูรณาการงานสวน
บูรณาการ
ค่ายบูรณาการ
พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
- ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้
ประเมินการเข้า
แบบประเมินการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจากการ ร่ วมกิจกรรมค่าย เข้าร่ วมกิจกรรม
เข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
บูรณาการ
ค่ายบูรณาการ
- ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 ประเมินความพึง แบบประเมินความ
ในการเข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์อยูใ่ น
พอใจในการเข้า
พึงพอใจในการเข้า
ระดับดีมาก
ร่ วมกิจกรรมค่าย ร่ วมกิจกรรมค่าย
บูรณาการ
บูรณาการ
- ป้ายชื่อพรรณไม้ถาวรมีความถูกต้อง สวยงาม ทุกชนิด
ตรวจป้าย
แบบประเมิน
ชื่อพรรณไม้
- ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่เรี ยนรายวิชาวิชาพฤกษศาสตร์
- ใบงาน
ทดสอบความรู ้
เบื้องต้นมีผลการเรี ยนระดับ 3 ขึ้นไป
- แบบบันทึก
ก7-003
- แบบทดสอบ
- ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนกิจกรรมชุมนุม
- ใบงาน
ทดสอบความรู ้
งานสวนพฤกษศาสตร์
- แบบบันทึก
ก7-003
- แบบทดสอบ
- ระดับความพึงพอใจของนักเรี ย นและผูท้ ี่ไ ด้ศึกษาแหล่ง ประเมินความพึง แบบประเมินความ
เรี ยนรู ้ในห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอยูใ่ นระดับดีมาก พอใจในการใช้
พึงพอใจในการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรี ยนมีนิทรรศการเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนในห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาที่ครบองค์ประกอบ
8.2 นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม มีความมีรับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
จากการเข้าค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
8.3 โรงเรี ยนมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้ อต่อการศึกษาหาความรู ้ และมี แหล่งศึ กษาค้นคว้าที่
พร้อมเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระ
8.4 ต้นไม้ยนื ต้นในโรงเรี ยนมีป้ายชื่อที่ถูกต้องและสมบูรณ์
8.5 การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนมีความพร้อมสาหรับการดาเนินงานเพื่อการประเมิน
ในขั้นต่อไป
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางวิลาวัลย์ กัณรงค์ )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
ชื่ อโครงการ

คก. ลาดับที่ 23 / 2563
งบ ทวกธ 39,900.9,000.- บาท
บาท
สน.พระพุ

โครงการโรงเรียนวีถีพุทธชั้นนา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 1
หัวหน้ าโครงการ นางสาวสมบูรณ์ จินตุลา
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นสุ ราษฎร์ ธ านี ๒ เป็ นโรงเรี ย นที่ ส มัครเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ย นวิถี พุทธ โดยมุ่งเน้น
ในการจัดกิจกรรมตามแนวทางดาเนิ นการ 29 ประการสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนวิถีพุทธ เพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคน
ประพฤติปฏิบตั ิตน ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา เคารพเชื่อฟั งครู เป็ นอย่างดี มีความกตัญญูต่อพ่อแม่
และครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ ทาให้นกั เรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒
เป็ นผูท้ ี่ได้ชื่อว่า “คิดเป็ นธรรม ทาเป็ นธรรม แก้ปัญหาเป็ นธรรม” ซึ่งเป็ นไปตามปรัชญาของโรงเรี ยนและ
เป็ นสิ่ งที่สื่อได้ถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของทุกคนที่อยู่ในโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ อันเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่ โ รงเรี ย นได้ก าหนดไว้ และสิ่ ง ส าคัญ คื อ โรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธ านี ๒ ได้รั บ พระเมตตาจากสมเด็ จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ในการประทานนามพระพุทธรู ป
ประจาโรงเรี ยน นามว่า “ พระพุทธบารมีสุราษฎร์ ธานี พิพฒั น์ ” ประทานตราสัญลักษณ์ประจาพระองค์
“ญสส.”เป็ นเข็ม ติดหน้าอกเสื้ อนักเรี ยน ประทานกองทุน“ญสส.” เพื่อนาดอกผลให้เป็ นทุนการศึกษาแก่
นักเรี ยนและประทานนามอาคารเรี ยนต่างๆ ซึ่งขานนาม“อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร”
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี ๒ จึงตระหนักและมุ่งมัน่ ในการอบรมนักเรี ยนให้สอดคล้องตามแนวทาง
โรงเรี ยนวิถีพุทธ โดยนาเอาพุทธธรรม มาเป็ นกรอบพัฒนานักเรี ยนให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจ เพื่อให้เป็ นมนุ ษย์ที่ส มบู รณ์ จนกระทัง่ เมื่อปี 2558 โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธ านี ๒
ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็ นโรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนา ซึ่งทางโรงเรี ยนจะมุ่งมัน่ ในการอบรมนักเรี ยนให้เป็ นคนเก่ง คน
ดีและมีความสุขอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้นัก เรี ย น และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นปฏิ บัติ ต นตามแนวทางโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธชั้นนา
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการปฏิบตั ิงานได้
2.2 เพื่ อให้นัก เรี ย น และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นเข้าร่ วมจัดกิ จกรรมวันส าคัญ ของสถาบัน ส าคัญ
คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
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2.3 เพื่อให้นกั เรี ยนที่นบั ถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ครู และบุคลากรร้อยละ 25 เข้าร่ วมสอบธรรม
สนามหลวง
2.4 เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบตั ิตนแนวทางวิถีพุทธจนสามารถได้รับการ
คัดเลือกเป็ นครู ดีไม่มีอบายมุข
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรี ยน ครู และบุคลากรในโรงเรี ยนปฏิบตั ิตนตามแนวทางโรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนา
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและการปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 95
3.1.2 นักเรี ยน ครู และบุคลากรในโรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญของสถาบันสาคัญ
คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์ ร้อยละ 95
3.1.3 นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นบั ถือศาสนาพุทธร้อยละ 50
สอบธรรมศึกษาผ่านในชั้นตรี โท เอก
3.1.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบตั ิตนแนวทางวิถีพุทธจนสามารถได้รับ
การคัดเลือกเป็ นครู ดีไม่มีอบายมุข ร้อยละ 70
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธบรรลุตามอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒ อยูใ่ น
ระดับดีเลิศขึ้นไป
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 เขียนโครงการ และกิจกรรม
4.1.3 กาหนดปฏิทินในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้อง
4.2.2 กาหนดกิจกรรมและวางแผนการดาเนินกิจกรรม
4.2.3 ดาเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 กาหนดรู ปแบบในการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
4.3.2 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
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4.4 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)
4.4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4.4.2 นาข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมสู่การวางแผนในปี ต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 รวบรวมข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
4.5.2 รายงานผลผ่านระบบติดตามแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
4.5.3 จัดทารายงานโครงการ
5. แผนการจัดกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย
(หน่ วย)
ครู และนักเรี ยน
ร่ วมปฏิบตั ิตามวัน
สาคัญ

เวลา

1 วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเข้าพรรษา
-วันมาฆบูชา
2 วันสาคัญของชาติ
ครู และนักเรี ยน
และพระมหากษัตริ ย ์ ร่ วมปฏิบตั ิตามวัน
สาคัญ
3 การสอบธรรมศึกษา ครู นกั เรี ยนทุกคนที่
สอบธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก

ตลอดปี
การศึกษา

4 ครู ดีไม่มีอบายมุข

ตลอดปี
การศึกษา

ครู โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี ๒

ตลอดปี
การศึกษา
พ.ย 63

ผู้รับ
ผิดชอบ
-โรงเรี ยน
ครู ผสู ้ อน
สุราษฎร์ธานี ๒ นักเรี ยน
-วัดและสถานที่
เกี่ยวข้อง
สถานที่

-โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี ๒
-สถานที่เกี่ยวข้อง
-โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี ๒

-โรงเรี ยน
สุราษฎร์ธานี ๒

ครู ผสู ้ อน
นักเรี ยน
เจ้าอาวาส
และพระ
วัดโพธาวาส
หัวหน้าและ
ครู กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ
หัวหน้าและ
ครู กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ
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6. แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม

ค่า
จ้ าง

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ตอบ ใช้ สอย วัสดุ สาธา
แทน
ฯ
2,000 1,000
5,000

ครุ
ภัณฑ์

ที่ดิน
ฯ

วันสาคัญทางศาสนา
วันสาคัญของชาติ
และพระมหากษัตริ ย ์
การสอบธรรมศึกษา งบอุดหนุนแผนกธรรม-บาลีจากสานักพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ครู ดีไม่มีอบายมุข
1,000
รวม

2,000

7. การติดตามและประเมินผล
กรอบแนวทางการประเมิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
1. ปฏิบตั ิกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ชาติและพระมหากษัตริ ยไ์ ด้
ถูกต้องและเหมาะสมตามบริ บทของ
โรงเรี ยน
2. สอบผ่านธรรมสนามหลวง ร้อยละ 50
3. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบตั ิ
ตนแนวทางวิ ถี พุ ท ธจนสามารถได้รั บ การ
คัดเลือกเป็ นครู ดีไม่มีอบายมุข ร้อยละ 70

6,000

5,000

5,000

รวม
3,000
5,000
39,900
1,000
48,900

วิธีการประเมิน
สังเกตและสอบถาม

เครื่ องมือประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการสอบธรรมศึกษา
สังเกตและสอบถาม

ข้อสอบธรรมศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ

สารวจข้อมูล

-แบบสารวจข้อมูล
-แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นั ก เรี ยน และบุ ค ลากรในโรงเรี ยนปฏิ บัติ ต นตามแนวทางวิ ถี พุ ท ธและประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันและการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
8.2 นัก เรี ย น และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นเข้า ร่ ว มจัด กิ จ กรรมวัน ส าคัญ ของสถาบัน ส าคัญ คื อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
8.3 นักเรี ยนที่นบั ถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ครู และบุคลากรร้อยละ 25 เข้าร่ วมสอบธรรม
สนามหลวง และสอบผ่านร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าสอบ
8.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบตั ิตนแนวทางวิถีพุทธจนสามารถได้รับการคัดเลือกเป็ น
ครู ดีไม่มีอบายมุข ร้อยละ 70

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวสมบูรณ์ จินตุลา )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน
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คก. ลาดับที่ 24 / 2563
โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี ๒

จานวน 135,000 บาท

ชื่ อโครงการ ปรับปรุ งอาคารเรียน 5 การจัดทากันสาด
✓ โครงการใหม่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ มาตรฐานที่ 2 (2.5)
หัวหน้ าโครงการ นางเสาวนิต ช่ วยนุกูล
1. หลักการและเหตุผล
อาคารสมเด็จพระญาณสังวรฯ 100 อาคารเรี ยน 5 เป็ นอาคารเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งนับเป็ นอาคารที่มีความเพียบพร้อมด้วยสื่ อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัยใช้อานวย
ความสะดวกให้ครู นักเรี ยน ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ผ่านมา ปั ญหาของอาคาร
เรี ยนหลังนี้ ที่ครู นักเรี ยนประสบอยู่คือปั ญหาเรื่ องฝนสาดในช่วงฤดูฝนและแสงแดดส่ องช่วงกลางวัน
ทั้งทางด้านระเบียงหน้าห้องและหลังห้อง ซึ้ งสร้างความลาบากให้กบั ครู นักเรี ยนซึ่ งต้องคอยเดินหลบเวลา
ออกนอกห้องเรี ยนและคอยทาความสะอาดอาคารอยู่ตลอดเวลา อี กทั้งยังมี ผลทาให้พ้ืน ผนังอาคารเกิด
คราบสกปรกหรื ออาจทาให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารในระยะยาวได้ แม้ตามโครงสร้างอาคารจะมี
กันสาดที่เป็ นคอนกรี ตอยู่แล้วก็ตามแต่ยงั ไม่ทราบสามารถกันฝนและแดดที่สาดส่ องเข้ามาได้ท้ งั หมด คณะ
ผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรึ กษาหารื อกันเพื่อหาวิธีแก้ไขได้ในระดับหนึ่ งเท่านั้น ในปี
การศึกษานี้ คณะผูบ้ ริ หารจึงได้ปรึ กษาหารื อกันว่าจะทากันสาดบังแดด บังฝนติดตั้งที่ระเบียงของอาคาร
สมเด็จพระญาณสังวรฯ 100 หากโครงการนี้ประสบผลสาเร็ จจะสามารถแก้ปัญหาฝนสาดและแดดส่ องเข้า
อาคารได้และจะสามารถรักษาพื้นหรื อโครงสร้างอาคารด้วย จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
โครงการนี้ข้ นึ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทากันสาดแบบบังแดดฝน
2.2 เพื่อรักษาโครงสร้างของอาคารให้แข็งแรง สะอาดสวยงามอยูเ่ สมอ
2.3 เพื่ออานวยความสะดวกให้ครู และนักเรี ยน
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีกนั สาดติดตั้งที่ระเบียงด้านหน้าอาคารเรี ยน ชั้น 3
3.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีกนั สาดบังแดดกันฝน ครู และนักเรี ยนมีพ้นื ที่สาหรับจัดกิจกรรมสะดวกขึ้น
4. วิธีดาเนินการ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)
4.1.1 ประชุมวางแผน เพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการ
4.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
4.2.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
4.3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)
4.4.1 นาผลการประเมินที่ได้มาวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียดโครงการในครั้งต่อไป
4.5 ขั้นรายงานผล (Report)
4.5.1 สรุ ปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
5. แผนการจัดกิจกรรม (นากิจกรรมลงสู่โครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ)
เป้าหมาย
ผู้รับ
ที่
ชื่ อกิจกรรม
เวลา
สถานที่
(หน่ วย)
ผิดชอบ
1. การจัดทากันสาด
ติดตั้งกันสาด
มิถุนายน
อาคารเรี ยน 5 นายหรรษา
อาคารเรี ยน 5 ชั้น 3
โรงเรี ยน
เผือกผล
ตลอดแนวระเบียง
กรกฎาคม สุราษฎร์ธานี ๒ และคณะ
2563
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6.แผนการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ (งบประมาณของแต่ละกิจกรรม)
ที่

ชื่ อกิจกรรม

1. การจัดทากันสาด
รวม

ค่าจ้ าง

จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
ตอบ ใช้ วัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ
แทน สอย

135,000
135,000

รวม
135,000
135,000

7. การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน .......... ด้าน ........... ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมายตัวชี้วัด/
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือประเมิน
1.อาคารเรี ยน 5 มีความสะดวก ปลอดภัยต่อการ - ค่าเฉลี่ย
แบบสอบถาม
ใช้งานของครู และนักเรี ยน
- ค่าร้อยละ
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.อาคารเรี ยนมี โครงสร้ างที่ มีความมัน่ คงและ - ค่าเฉลี่ย
แข็งแรง
- ค่าร้อยละ
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แบบสอบถาม

3.ระดับความพึงพอใจของครู และนักเรี ย นต่อ - ค่าเฉลี่ย
การใช้อาคารเรี ยน ที่มีความสะอาด
- ค่าร้อยละ
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีอาคารเรี ยนสะดวก สะอาดและปลอดภัย สาหรับครู และนักเรี ยน
8.2 อาคารเรี ยนมีโครงสร้างที่มีความมัน่ คงและแข็งแรง
8.3 อาคารเรี ยนไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศในกรณีฝนตกและในกรณีที่มีแดดส่องเข้ามาใน
อาคารเรี ยน
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ที่
1

รายการ
การจัดทากันสาด

ประมาณการรายจ่ าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ จ่าย
กิจกรรมปรับปรุ งซ่ อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่
จานวน
หน่ วยละ
จานวนเงิน
115
1,173.90
135,000
ตารางเมตร

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางเสาวนิต ช่ วยนุกูล )
ลงชื่อ............................................ ผูร้ ับรองโครงการ
(นายศรุ ต ทิพย์รักษา)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายประยงค์ อินนุพฒั น์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสุราษฎร์ธานี ๒

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
( นายบัญญัติ สุขขัง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี ๒
ผู้ตรวจสอบ / ทบทวนโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางภัทรานิษฐ์ สิ นอุดม)
หัวหน้างานแผนงาน

