ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
-----------------------------เรียนผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม
ข้ำพเจ้ำ นำยจำรัส เตสะ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำร
บริหำรงบประมำณของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมแล้ว มีควำมเห็นดังนี้

 เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
 ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีกำรศึกษำ 2564
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ลงชื่อ
(นำยจำรัส เตสะ)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

คานา
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบ
กำรดำเนิ นงำนและขับเคลื่อนกำรบริ หำรจั ดกำรศึกษำ โดยมีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำยผลผลิต แผนงำน โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ ซึ่งได้
มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรประจำปีกั บแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2563–
2566 ของโรงเรี ย นเมื อ งโพธิ์ ชั ย พิ ท ยำคม และนโยบำยของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ที่ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม ใน
ปีงบประมำณ 2564 โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ขยำยโอกำส
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ถั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและ
มีคุณภำพ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรครั้งนี้ ประกอบด้วย สภำพ
ปัจจุบัน ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สรุปงบประมำณ/โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
และกำรกำกับติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล
ขอขอบคุณคณะทำงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ปีงบประมำณ 2564 ให้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมศักยภำพเท่ำเทียมกัน
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 ข้อมูลสภำพทั่วไปของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม
บทที่ 2 ทิศทำงของกำรพัฒนำโรงเรียน
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียน
บทที่ 4 รำยละเอียดกำรใช้แผนงบประมำณ
ภำคผนวก

หน้า
1
5
12
17
32

บทที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
1.1. ประวัติของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม เปิดทำกำรสอนครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2534
ในฐำนะโรงเรียนหนองกี่พิทยำคม(สำขำ) โดยขอใช้อำคำรของโรงเรียนจตุคำมรำษฎร์วิทยำ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงำนกำรประถมศึกษำแห่งชำติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถำนที่ทำกำรสอนแทน เหตุผลในกำจัดตั้ง
โรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่ ต.เมืองไผ่ และ ต.ท่ำโพธิ์ชัย
ที่ห่ำงไกลตัวอำเภอหนองกี่ โดยมีผู้มำดูแลโรงเรียนสำขำสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันจำนวน 4 ท่ำน คือ
1. นำยพนมยงค์
สระแก้ว
2. นำยสันติ
สุยโพธิ์น้อย
3. นำยวินัย
พุ่มไพบูลย์
4. นำยอมรพันธุ์
เพศสวัสดิ์
ต่อมำสภำตำบลเมืองไผ่ ได้มอบที่ดินสำธำรณประโยชน์ จำนวน 175 ไร่ และจัดหำวัสดุต่ำง ๆ ใน
กำรจัดสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำว จำนวน 1 หลัง โรงเรียนจึงย้ำยที่ทำกำรใหม่มำอยู่ที่ใหม่ตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมำ
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบำลเปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และตั้งให้นำยวุฒิพงศ์ คงเสนำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองกี่พิทยำคมปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมอีกตำแหน่งหนึ่ง
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2535 กรมสำมัญแต่งตั้งให้นำยพนมยงค์ สระแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
โรงเรียนหนองกี่พิทยำคม มำปฏิบัติหน้ำที่รักษำกำรในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม
วันที่ 16 ธันวำคม 2536 กรมสำมัญศึกษำได้แต่งตั้งให้นำยพนมยงค์ สระแก้ว ดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม เป็นคนแรกรำยนำมผู้บริหำรโรงเรียน
1. นำยพนมยงค์
สระแก้ว
ระยะเวลำ 30 พ.ย. 35 - 7 มี.ค. 39
2. นำยสุรสิทธิ์
สิงห์พลงำม
ระยะเวลำ 10 เม.ย. 39 - 14 พ.ย. 44
3. นำยสรกฤช
นพธรำวุฒิ
ระยะเวลำ 15 พ.ย. 44 - 30 ก.ย. 51
4. นำยเหมือน
รักสนำม
ระยะเวลำ 1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 58
5. นำยสุบิน
ฝ่ำยเทศ
ระยะเวลำ 1 ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

ชื่อ
อักษรย่อ
วันประกาศจัดตั้ง
ตราประจาโรงเรียน

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม
ม.ช.
26 กุมภำพันธ์ 2535

ปรัชญา

อทฺธปิ ปญฺญวสต ปสฏฺฐำ
(เป็นอยู่ด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สดุ อย่ำงแน่นอน)

คติพจน์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน

ระดับชั้นที่ทาการเปิดสอน
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ศึกษำดี มีวินัย ใฝ่พัฒนำ สำมัคคี
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทำยสวัสดี
โรงเรียนเล็กในป่ำใหญ่
เขียว – เหลือง
สีเขียว หมำยถึง ควำมเป็นมนุษยสัมพันธ์
สีเหลือง หมำยถึง ควำมเป็นผู้มีสติปัญญำดี
มัธยมศึกษำตอนต้น – มัธยมศึกษำตอนปลำย
044119870
http://mpsc.ac.th/

1.2. ที่ตั้งและขนาด
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม ตั้งอยู่ในที่ดินสำธำรณประโยชน์ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.เมืองไผ่
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 มีพื้นที่ทั้งหมด 175 ไร่ แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองไผ่
เพื่อจัดสร้ำงที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองไผ่ จำนวน 70 ไร่ ปัจจุบันจึงมีพื้นที่ 105 ไร่ สภำพพื้นที่
เป็นป่ำเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่รำบกำรเดินทำงไปมำสะดวก ห่ำงจำกอำเภอหนองกี่ 23 กม. และห่ำงจำก
จังหวัดบุรีรัมย์ 85 กม.
อำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองไผ่
ทิศใต้
ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ถนนสำยสระขุด - โคกสว่ำง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับที่ดินเอกชน

1.3. โครงสร้างบริหารโรงเรียน
นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชำนำญกำรพิเศษ ได้แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมสำยงำนกำรบริหำรโรงเรียนดังนี้
1. นำงธนพัชร์ แวงสันทียะกุล
ครูชำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
2. นำยวันชัย รินทะ
ครูชำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ
3. นำงสำวเพ็ญประภำ พันธ์สมบัติ ครูชำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
4. นำยถิรวัฒน์ แขวงนอก
ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
1.4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทาง
การศึกษา
/ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
นักการภารโรง
รวม
1.5. ข้อมูลอาคารสถานที่
1.5.1. อาคารสถานที่
ลาดับที่
1
อำคำรเรียน
2
โรงอำหำร
3
ห้องน้ำ
4
บ้ำนพักครู

เพศ
รวม ระดับการศึกษาสูงสุด ค.ศ ค.ศ ค.ศ คผช.
ชาย หญิง
ต่ากว่า ป. สูงกว่า 3 2 1
ป.ตรี ตรี ป.ตรี
1
1
1
1 8
9
17
11
8
4 7 4
2
2
1
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
12 13 25
1
17
9
4 7 4
2

อาคาร

1.5.2. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ
ลาดับที่
ชื่ออาคาร
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
1
เบ็ดเสร็จ ก 2536
4
1
2
108 ล
4
3
เบ็ดเสร็จ ก 2538
12
4
โรงฝึกงำนแบบ ศก.23
1
-

จานวนหลัง
4
1
4
2

ห้องพิเศษ
7
2
3
-

รวม
12
6
15
1

1.5.3. สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน
ลาดับที่
อาคาร
1
ห้องเรียน
2
สนำมฟุตบอล
3
สนำมตะกร้อ
4
สนำมวอลเล่บอล
5
สนำมบำสเกตบอล
6
สวนพฤกษศำสตร์
7
สวนเกษตร
1.5.4. ห้องน้า – ห้องส้วม
ลาดับที่
อาคาร
1
เบ็ดเสร็จ ก 2536
2
108 ล
3
เบ็ดเสร็จ ก 2538
4
โรงฝึกงำนแบบ ศก.23
5
ห้องส้วมชำย 6 ที่นั่ง 2 หลัง
6
ห้องส้วมหญิง 6 ที่นั่ง 2 หลัง

จานวน
21 ห้อง
1 สนำม
1 สนำม
1 สนำม
1 สนำม
2 พื้นที่ศึกษำ
1 แปลง

ห้องน้าครู
2
2
-

1.6. ข้อมูลแสดงจานวนนักเรียน 4 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2559 - 2562)
ชั้น
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม.1
32
33
65
44
39
83
43
28
71
ม.2
36
28
64
31
31
62
28
27
55
ม.3
19
26
45
34
28
62
38
16
54
ม.4
25
17
42
12
13
25
25
25
50
ม.5
14
24
38
20
16
36
15
27
42
ม.6
12
26
38
13
18
31
14
19
33
รวม 138 154 292 154 145 299 163 142 305

ห้องน้านักเรียน
12
12

ปีการศึกษา 2563
ชาย หญิง รวม
42
31
73
41
37
78
25
31
56
12
26
38
9
11
20
20
11
31
149 147 296

บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น กลยุทธ์ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
วิสัยทัศน์กลยุทธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
กำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยภำยในปี 2566
พันธกิจกลยุทธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
"พัฒนำและส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยพัฒนำผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ คู่คุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสำมำรถตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่มำตรฐำนสำกล"
เป้าประสงค์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
มำตรฐำนสำกล
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมมีควำมเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สู่สำกล
จุดเน้น โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวิชำหลักเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 4
(Student Achivement)
2. เพิ่มศักยภำพนักเรียนในด้ำนภำษำ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำน
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่งในสองของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Excellence)
3. นักเรียนทุกคนมีควำมสำนึกในควำมรักชำติ (EQ: Emotional Quotient)
4. สร้ำงทำงเลือกในกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ประชำกร วัยเรียนทุกคนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน ศึกษำต่อและประกอบอำชีพ (Alternative
Learning)

5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรขยำยผลสถำนศึกษำ
พอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy)
6. นักเรียน ครู และสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
(ASEAN Community)
7. สถำนศึกษำผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
และผ่ำนกำรรับรองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Quality Schools)
8. โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน(Assist
system, a strong student.)
กลยุทธ์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชำติบริบท
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
๒.๓ ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ 1.1
มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
ตัวบ่งชี้ 1.2
มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ 1.3
ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยง
ต่อควำมรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ
ตัวบ่งชี้ 1.4
เห็นคุณค่ำในตนเองมีควำมมั่นใจกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
ตัวบ่งชี้ 1.5
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ 1.6
สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะดนตรี/นำฏศิลป์/ กีฬำ/
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 2.1
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.2
เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ตัวบ่งชี้ 2.3
ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
ตัวบ่งชี้ 2.4
ตระหนักรู้คุณค่ำร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 3.1
มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่ำงๆ รอบตัว

ตัวบ่งชี้ 3.2

มีทักษะในกำรอ่ำนฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ 3.3
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน
ตัวบ่งชี้ 3.4
ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ 4.1
สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนฟังและดูและสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 4.2
นำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 4.3
กำหนดเป้ำหมำยคำดกำรณ์ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4.4
มีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.2
ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.3
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.4
ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ 6.1
วำงแผนกำรทำงำนและดำเนินกำรจนสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ 6.2
ทำงำนอย่ำงมีควำมสุขมุ่งมั่นพัฒนำงำนและภูมิใจในผลงำนของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 6.3
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ 6.4
มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 7.1
ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ทักษะกระบวนกำร
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 7.2
ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 7.3
ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
ตัวบ่งชี้ 7.4
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำ
ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.5
ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีกำรที่หลำกหลำย
ตัวบ่งชี้ 7.6
ครูให้คำแนะนำคำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน
และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค
ตัวบ่งชี้ 7.7
ครูมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในกำรปรับกำรสอน
ตัวบ่งชี้ 7.8
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 7.9
ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำย เต็มเวลำ เต็ม
ควำมสำมำรถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 8.1
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ภำวะผู้นำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 8.2
ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ
ผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 8.3
ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติกำร
ตัวบ่งชี้ 8.4
ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำย
อำนำจ
ตัวบ่งชี้ 8.5
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 8.6
ผู้บริหำรให้คำแนะนำคำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ
เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 9.1
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด
ตัวบ่งชี้ 9.2
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำมดูแลและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ตัวบ่งชี้ 9.3
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 10.1 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด
ควำมสำมำรถและควำมสนใจ
ตัวบ่งชี้ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมสำมำรถควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ 10.5 นิเทศภำยในกำกับติดตำมตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงสม่ำเสมอ
ตัวบ่งชี้ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ 11.1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรอำคำรเรียนมั่นคงสะอำดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกพอเพียงอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีสภำพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 11.2 จัดโครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ 12.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 12.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 12.3 จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 12.4 ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 12.5 นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 12.6 จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 13.1 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ 13.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้ 14.1 จัดโครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์
ปรัชญำและจุดเน้นของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 14.2 ผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ปรัชญำ
และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ 15.1 จัดโครงกำรกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบำยจุดเน้นตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 15.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย

บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
3.1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบ่งเป็น 6 ด้าน INTERNAL (2S4M)
S1. ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร
1. ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ ( Customer Behaviorsc )
จุดแข็ง (+) (Strength)
 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจนและครอบคลุม
 โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ และกลยุทธ์กำร
ดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนทำให้ครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทิศทำงเดียวกัน
ส่งผลให้เกิดกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 โรงเรียนเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
จุดอ่อน ( - ) (weakness)
 ไม่มี
S2. ด้านผลผลิตและการบริการ
2. ผลผลิตและกำรบริกำร(Service and Products:S2 )
จุดแข็ง (+) (Strength)
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภำพกำย
สุขภำพจิตที่ดี มีสุนทรีภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำ
 นักเรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
 นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
จุดอ่อน ( - ) (weakness)
 นักเรียนควรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
 นักเรียนขำดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์คิดสังเครำะห์ และมีวิจำรณญำณในกำร
คิดไตร่ตรอง
M1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.บุคลำกร(Man:M1)
จุดแข็ง (+) (Strength)
 ครูมีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ
 ครูเป็นผู้รักกำรทำงำนและแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีมำตรฐำนและหลำกหลำย
 ครูและบุคลำกรในโรงเรียนมีอำยุเฉลี่ยอยู่ในวัยทำงำน มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ทุกคน
 ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
จุดอ่อน ( - ) (weakness)
 ครูและบุคลำกรบำงกลุ่มสำระมีบุคลำกรไม่ตรงตำมวิชำที่สอน ทำให้กำรเรียน
กำรสอนบำงกลุ่มวิชำขำดประสิทธิภำพ
 ครูและบุคลำกรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนำนอกเขตพื้นที่ จึงมีกำรย้ำยออก และครู
อัตรำจ้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอด ทั้งนี้เนื่องจำกได้งำนใหม่ที่ดีและมั่นคงกว่ำจึง
มีผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนมำโดยตลอด
M2 ประสิทธิภาพทางด้านการเงิน
4.กำรเงิน (Money:M2)
จุดแข็ง (+) (Strength)
 โรงเรียนมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำง
ชัดเจน
 โรงเรียนปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535
และฉบับแก้ไข
 โรงเรียนมีกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบและจัดทำบัญชีควบคุมรำยรับ
รำยจ่ำยอย่ำงมีระบบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
 มีระบบควบคุมภำยในที่เข้มแข็ง
จุดอ่อน ( - ) (weakness)
 โรงเรียนมีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำร
M3 ครุภัณฑ์อาคารสถานที่
5.วัสดุอุปกรณ์(Material:M3)
จุดแข็ง (+) (Strength)
 โรงเรียนมีภูมิทัศน์และบรรยำกำศที่ร่มรื่นตลอดทั้งปี
จุดอ่อน ( - ) (weakness)
 ครุภัณฑ์ในกำรจัดกำรศึกษำมีไม่เพียงพอเช่นโต๊ะ เก้ำอี้นักเรียน ครู เครื่องทำน้ำ
เย็นสำหรับนักเรียน ถังดับเพลิง
 โรงเรียนไม่มีอำคำรสำหรับใช้เป็นห้องประชุมที่ได้มำตรฐำน
 ห้องเรียนเช่นห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
 ระบบสำธำรณูปโภคเช่น น้ำดื่ม น้ำใช้
 อำคำรเรียนยังอยู่ในสภำพชำรุดทรุดโทรม

M4 การบริหารจัดการ
6.กำรบริหำรจัดกำร(Management:M4)
จุดแข็ง (+) (Strength)
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำยึดหลักธรรมำภิบำลทำให้ได้รับควำมเชื่อมั่นและศรัทธำจำก
ครูและบุคลำกร
จุดอ่อน ( - ) (weakness)
 ไม่มี
3.2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน External (STEP)
S สังคม/วัฒนธรรม (Social/Culture)
1. ด้ำนพฤติกรรมของลูกค้ำ ( Customer Behaviorsc ) ( ผู้มีส่วนได้เสีย )
โอกาส (+) (Opportunities)
 ผู้ปกครองนักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
อุปสรรค (- ) (Threats)
 นักเรียนขำดกำรแสวงหำโอกำสทำงกำรศึกษำ
 นักเรียนขำดกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรเรียน
P การเมืองการปกครอง (Politica)
2. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal : E )
โอกาส (+) (Opportunities)
 รัฐบำลมีนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นกำรแบ่งเบำภำระของผู้ปกครอง ส่งผลให้
นักเรียนมีอุปกรณ์กำรเรียนเพียงพอ
 รัฐบำลมีทุนช่วยเหลือสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำ
 รัฐบำลมีนโยบำยที่สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำวิชำชีพครู
อุปสรรค (- ) (Threats)
 มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำบ่อยครั้งทำให้กำรจัดกำรศึกษำ
ไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลำเพื่อสนองทำงด้ำนกำรเมือง

E เศรษฐกิจ (Economic)
3. ด้ำนเศรษฐกิจ ( Economic Factor : E )
โอกาส (+) (Opportunities)
 ไม่มี
อุปสรรค (- ) (Threats)
 สภำพเศรษฐกิจของชุมชนมีรำยได้ต่ำ ฐำนะยำกจน
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมและรับจ้ำงทั่วไปมีรำยได้
ไม่แน่นอน
S สังคมวัฒนธรรม (Social)
4. ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม( Social – cultural : S )
โอกาส (+) (Opportunities)
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย
 ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
 เขตบริกำรโรงเรียนมีวัฒนธรรมทำงภำษำที่หลำกหลำย
อุปสรรค (- ) (Threats)
 นักเรียนบำงส่วนไม่ได้อำศัยอยู่ร่วมกับบิดำ มำรดำ เนื่องจำกต้องไปทำงำน
รับจ้ำงต่ำงถิ่น
 ผู้ปกครองบำงส่วนมีสถำนภำพหย่ำร้ำง
T เทคโนโลยี (Technological)
5. ด้ำนเทคโนโลยี ( Technological : T )
โอกาส (+) (Opportunities)
 เทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย
 โรงเรียนนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
อุปสรรค (- ) (Threats)
 คนในชุมชนบริโภคสื่อและเทคโนโลยีโดยขำดวิจำรณญำณไม่คุ้มค่ำสิ้นเปลือง

3.3. สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมพบว่ำ โรงเรียน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมมีจุดแข็งด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในมำกกว่ำจุดอ่อน แต่มีอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอกมำกกว่ำโอกำส กล่ำวคือโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมมีสถำนภำพโน้มเอียงไปในตำแหน่ง ไม่เอื้อแต่
แข็ง หรือตำแหน่งวัวแม่ลูกอ่อน(Cash Cows)
3.3.1.ด้านคุณภาพผู้เรียน
 ควรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกผมสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ
3.3.2.ด้านโอกาสทางการเรียน
 ควรสนับสนุนและส่งเสริมห้องปฏิบัติกำร และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นทั้งด้ำนสื่อ
นวัตกรรมอุปกรณ์ เครื่องมือ ICT ต่ำงๆ
3.3.3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 เนื่องจำกโรงเรียนมีขนำดเล็ก จำนวนครูต่อนักเรียนมีสัดสวนที่เหมำะสม แต่ยังขำดแคลน
ครูที่สอนตรงตำมสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระกำเรียนรู้ เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนศิลปะเป็นต้น
3.3.4. ด้านการบริหารจัดการ
 ควรส่งเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภำพต่อกำรบริหำรหำรและจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีเพียงพอและมีควำมรวดเร็ว

บทที่ 4
รายละเอียดการใช้แผนงบประมาณ
4.1. ที่มาของงบประมาณ
1 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
งบประมำณ (เงินอุดหนุนรำยหัว) ที่ได้รับกำรจัดสรร ประจำปีงบประมำณ 2564
ของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม (ข้อมูล 10 กรกฎำคม 2563) ดังแสดงรำยละเอียด
ในตำรำง
ที่
รายการเงินอุดหนุนรายหัว
จานวนเงิน
1 นักเรียน ม.ต้น 207 คนๆ ละ 3,500 บำท เป็นเงิน
724,500
2 นักเรียน ม.ปลำย 89 คนๆ ละ 3,800 บำท เป็นเงิน
338,200
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน
1,062,700
ตำรำงแสดงจำนวนเงินงบประมำณ (อุดหนุนรำยหัว) ในปีงบประมำณ 2564
หมายเหตุ จำนวนนักเรียนใช้ข้อมูล 10 กรกฎำคม 2563
2 งบประมาณจากโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564
จานวนนักเรียน
จานวนเงินอุดหนุน/ปี
จานวนเงิน
ม.ต้น
207
880
182,160
ม.ปลำย 89
950
84,550
รวม
266,710
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ยอดเหลือ 149,900
3. งบจากการระดมทุนการศึกษา
ภาคเรียนละ 300 บาท

เป็นเงิน 177,600 บาท

การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564
เงินอุดหนุนรำยหัวทั้งหมด
จำนวน 1,656,910 บำท
หมวดค่ำใช้จ่ำยประจำ
ร้อยละ 40
เป็นเงิน 662,764
หมวดงบดำเนินกำร
ร้อยละ 60
เป็นเงิน 994,146

บำท
บำท

แผนผังรายละเอียดงบประมาณแผนผังรายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
1,656,910

ระดมทรัพยากร
177,600

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
1,062,700

หมวดค่าใช้จ่ายประจา
769,324

บริหารงานวิชาการ
481,110

เงินเรียนฟรี 15 ปี
416,610

หมวดงบดาเนินการ
994,146

บริหารงานงบประมาณ
266,036

บริหารงานบุคคล
33,000

บริหารงานทั่วไป
214,000

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจา ปีงบประมาณ 2564
ลาดับที่
1
2
3
4
5
5

รายการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำโทรศัพท์ และ ค่ำอินเตอร์เน็ต
ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/เบี้ยเลี้ยง บุคคลำกรไปรำชกำร
ค่ำเช่ำเหมำเครื่องถ่ำยเอกสำร
ค่ำจ้ำงนักกำรภำรโรง
ค่ำกิจกรรมอื่นๆ

*ถัวเฉลี่ยจ่ายแต่ละกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย/ปี
360,000
60,000
100,000
20,000
120,000
22,764

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
โครงการ
ชื่อโครงการ
ที่
1
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร กำรคิดคำนวณ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
2
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ
4
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ มีคุณลักษณะค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำน
ศึกษำกำหนดมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นควำมเป็นไทยและยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
5
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
6
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
7
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ
8
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
9
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
10
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และ จัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้
11
ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
12
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
13
เรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ

งบประมาณ
81,500

ผู้รับผิดชอบ
(หัวหน้ำโครงกำร)
ครูกฤษณำพร

74,000

ครูจิรศักดิ์

45,000

ครูพรปวีณ์

82,000

ครูสมควร

110,000
18,000

ครูณิชภำ
ครูธมนพัชร์

18,000

ครูเพ็ญประภำ

172,610

ครูธมนพัชร์

297,036

ครูเพ็ญประภำ

72,000

ครูถิรวัฒน์

15,000
9,000
ตำมจัดสรร

ครูปรียำนุช
ครูมณฑกำนต์
ครูวันชัย

รายละเอียดโครงการ 13 โครงการหลัก
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
1
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย
ความสามารถในการอ่าน
2.คลินิกภำษำ
การเขียน การสื่อสาร การ 2. กิจกรรมวันคริสต์มำส
คิดคานวณ คิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 3. กิจกรรมกำรต่อสมกำรทำง
คิดเห็น และแก้ปัญหา
คณิตศำสตร์
4. กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์
5. กิจกรรมส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร
6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน
7. กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
8. กิจกรรมตอบปัญหำทำงสังคมศึกษำ
9.กิจกรรมพัฒนำกำรสะกดคำ
ภำษำอังกฤษ
10. กิจกรรมพี่สอนน้องนอกห้องเรียน

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสำระภำษำไทย ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
กลุ่มสำระ
ครูปรียำนุช
ภำษำต่ำงประเทศ ครูพรปวีณ์
ครูสุวรรณี
กลุ่มสำระ
ครูภัทรเดช
คณิตศำสตร์
ครูปุณญเกียรติ
กลุ่มสำระ
ครูธมนพัชร
วิทยำศำสตร์
และคณะ
วิชำกำร
ครูกฤษณำพร
วิชำกำร
วิชำกำร
กลุ่มสำระสังคม
ศึกษำ
กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ
ศิลปะ

ครูกฤษณำพร

งบประมาณ
4,000(เรียนฟรี)
5,000
4,000(เรียนฟรี)
4,000
5,000
10,000(เรียนฟรี)
20,000(เรียนฟรี)

ครูพรปวีณ์
ครูสุทิตย์

0
2,000

ครูพรปวีณ์

4,500

ครูวัชรำภรณ์

3,000

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
เป้าหมาย
2
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
1. กิจกรรมนิทรรศกำรศิลปกรรมนักเรียน นักเรียนทุกคน
ความสามารถในการสร้าง
นักเรียนทุกคน
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 2. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
สารสนเทศและการสื่อสาร 3. กิจกรรมนักประชำสัมพันธ์ตัวน้อย
4. กิจกรรมเสียงตำมสำย
5.กิจกรรมค่ำยดำรำศำตร์

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
3
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
1. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม สอนกลุ่มสำระวิชำภำษำไทย
หลักสูตรสถานศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์
3. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์

4. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำสังคมศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

กลุ่มงาน
บริหำรงำนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
ครูวัชรำภรณ์

วิชำกำร
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
วิทยำศำสตร์

ครูกฤษณำพร
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์
ครูธมนพชร์

กลุ่มงาน
กลุ่มสำระวิชำ
ภำษำไทย
กลุ่มสำระวิชำ
คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระวิชำ
วิทยำศำสตร์

กลุ่มสำระวิชำสังคม
ศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
ครูภัทรเดช
ครูปุณญเกียรติ
ครูธมนพัชร์
ครูวันชัย
ครูมณฑกำนต์
ครูเพ็ญประภำ
ครูณิชำภำ
ครูกฤษณะ
ครูสุทิตย์
ครูถิรวัฒน์

งบประมาณ
15,000(เรียนฟรี)
30,000
6,000
3,000
20,000
(เรียนฟรี)
งบประมาณ
5,000
5,000
5,000

5,000

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
3
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
5. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
(ต่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม สอนกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ
หลักสูตรสถานศึกษา
6. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
7. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำศิลปะ
8. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี

เป้าหมาย

กลุ่มงาน
กลุ่มสำระวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ
กลุ่มสำระวิชำ
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
กลุ่มสำระวิชำศิลปะ
กลุ่มสำระวิชำกำร
งำนอำชีพและ
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
ครูปรียำนุช
ครูพรปวีณ์
ครูสุวรรณี
ครูกิตติกร

งบประมาณ
5,000

ครูกิตติกร
ครูภำนุพงศ์
ครูจิรศักดิ์
ครูเดชำธร
ครูสมควร

5,000

5,000

10,000

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
4
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ มีคุณลักษณะ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถาน
ศึกษากาหนดมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นความเป็นไทยและ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย

กิจกรรม
1. กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. กิจกรรมพัฒนำงำนแนะแนว
3. กิจกรรมธนำคำรขยะ
4. กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยคณะกรรมกำร
นักเรียน
5. กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

กลุ่มงาน
บริหำรงำนทั่วไป
วิชำกำร
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
ครูสมควร
ครูธมนพัชร์
ครูสมควร
ครูอำนันท์

งบประมาณ
5,000
10,000
6,000
10,000(เรียนฟรี)

บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ครูจิรศักดิ์
ครูอำนันท์
ครูภำนุพงศ์
ครูอำนันท์
ครูภำนุพงศ์
ครูณิชภำ
ครูถิรวัฒน์
ครูสุทิตย์

6,000(เรียนฟรี)
5,000(เรียนฟรี)

7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ

บริหำรงำนทั่วไป

8. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
9. กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดำห์
10. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่
ประชำคมอำเซียน
11. กิจกรรมวันไหว้ครู

บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
กลุ่มสำระ
สังคมศึกษำ
บริหำรงำนทั่วไป

12. กิจกรรมปฐมนิเทศ
13. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
14.กิจกรรมวันถวำยพระพรในหลวง
15. กิจกรรมวันถวำยพระพรพระบรม
รำชินี

วิชำกำร
วิชำกำร
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ครูอำนันท์
ครูภำนุพงศ์
ครูธมนพัชร์
ครูธมนพัชร์
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์

5,000(เรียนฟรี)
10,000(เรียนฟรี)
6,000(เรียนฟรี)
4,000
5,000(เรียนฟรี)
2,000
8,000
0
0

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
5
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสุขภาวะ 1. กิจกรรมแข่งขันกีฬำสีภำยใน
ทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม
2. กิจกรรมแข่งขันกีฬำมัธยมและสห
วิทยำเขต และกีฬำจังหวัด
3. กิจกรรม To Be Number One
4. กิจกรรมพัฒนำ
ห้องพยำบำล
5.กิจกรรมป้องกันเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่
6. กิจกรรมกำรขับขี่ปลอดภัย

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

7. กิจกรรกำรป้องกันสำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ
8. กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
6
ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

กิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
3. กิจกรรมงำนรับนักเรียน
4. กิจกรรมทำแผนปฏิบัติรำชกำประจำปี
5. กิจกรรมกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ 4 ปี

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

กลุ่มงาน
กลุ่มสำระวิชำ
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
ครูกิตติกร
ครูกิตติกร

งบประมาณ
40,000
(เรียนฟรี)
20,000

บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ครูณิชภำ
ครูณิชภำ

5,000
5,000

บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ครูณิชภำ
ครูกฤษณะ

20,000
10,000

บริหำรงำนทั่วไป

ครูกฤษณะ

5,000

บริหำรงำนทั่วไป

ครูกฤษณะ

5,000

กลุ่มงาน
บริหำรงำนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
ครูเดชำธร

งบประมาณ
5,000

บริหำรงำนทั่วไป
วิชำกำร
นโยบำยและแผน
นโยบำยและแผน

ครูกฤษณะ
ครูธมนพัชร์
ครูปุณญเกียรติ
ครูปุณญเกียรติ

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

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
7
ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
1. กิจกรรมกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถำนศึกษำ
ของสถานศึกษา
2. กิจกรรมกำรพัฒนำ ดำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3. กิจกรรมกำรจัดระบบสำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
4. กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
8
ส่งเสริมให้สถานศึกษา
1. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่ 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตนำรี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
สถำนที่
5. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

เป้าหมาย
ครูทุกคน
นักเรียน ม.ต้น

กลุ่มงาน
งำนประกัน

ผู้รับผิดชอบ
ครูเพ็ญประภำ
และคณะ
ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

งบประมาณ
2,500

งำนประกัน

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

5,000

งำนประกัน

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

2,500

กลุ่มงาน
วิชำกำร
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน
วิชำกำร

ผู้รับผิดชอบ
ครูพรปวีณ์
ครูกิตติกร

วิชำกำร

ครูวันชัย

งบประมาณ
0
60,000
(เรียนฟรี)
20,000
(เรียนฟรี)
10,000
(เรียนฟรี)
82,610
(เรียนฟรี)

งำนประกัน

นักศึกษำวิชำ
ทหำร
นักเรียนทุกคน

ครูกฤษณะ
ครูธมนพัชร์

8,000

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
กิจกรรม
9
ส่งเสริมให้สถานศึกษา
1. กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี เข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำน
วิชำกำร
3. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำน
งบประมำณ
4. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำนบุคคล
5. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำนบริหำร
งำทั่วไป
6. กิจกรรมกำรจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
ฝึกสอนสอบ
7. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าหมาย
ผู้บริหำร

กลุ่มงาน
บริหำรงำนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
ครูเพ็ญประภำ

งบประมาณ
5,000

ครูทุกคน

บริหำรงำนวิชำกำร

ครูธมนพัชร์

5,000

บริหำรงำน
งบประมำณ
บริหำรงำนบุคคล
บริหำรงำนทั่วไป

ครูวันชัย

5,000

ครูเพ็ญประภำ
ครูจิรศักดิ์

5,000
5,000

บริหำรงำน
งบประมำณ
บริหำรงำนทั่วไป

ครูสุวรรณี

258,036

ครูสมควร

บริหำรงำนทั่วไป

ครูสมควร

10,000
(เรียนฟรี)
4,000
(เรียนฟรี)
0
0

ครูทุกคน

8. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
9. กิจกรรมพัฒนำงำนทะเบียน
10. กิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

ครูทุกคน
ครูทุกคน

บริหำรงำนวิชำกำร
บริหำรงำนบุคคล

ครูพรปวีณ์
ครูเพ็ญประภำ

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
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ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม
1. กิจกรรม Big Cleaning Day
2. กิจกรรมปรับปรุง บำรุงและซ่อมแซม
- อำคำรเรียน
- ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
- ระบบไฟฟ้ำและน้ำประปำ
- ระบบน้ำดื่มโรงเรียน
3. กิจกรรมประกวดห้องเรียนและบริเวณ
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
ครูกิตติกร
ครูถิรวัฒน์

งบประมาณ
10,000(เรียนฟรี)
0

บริหำรงำนทั่วไป

ครูกฤษณะ

2,000

บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ครูจิรศักดิ์
ครูภำนุพงศ์

30,000(เรียนฟรี)
10,000

6. พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

วิชำกำร

ครูเดชำธร

10,000(เรียนฟรี)

7. พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
สถำนศึกษำ

บริหำรงำนทั่วไป

ครูจิรศักดิ์

10,000

4. กิจกรรมอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
5. กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
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ส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

กิจกรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผล
มำพัฒนำผู้เรียน
5. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
(PLC)

เป้าหมาย
คณะครูทุกคน

กลุม่ งาน
วิชำกำร

ผู้รับผิดชอบ
ครูปรียำนุช

งบประมาณ
3,000

คณะครูทุกคน

วิชำกำร

ครูปรียำนุช

3,000

คณะครูทุกคน

วิชำกำร

ครูปรียำนุช

3,000

คณะครูทุกคน

วิชำกำร

ครูปรียำนุช

3,000

คณะครูทุกคน

วิชำกำร

ครูปรียำนุช

3,000

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
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งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

กิจกรรม
1. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

กลุ่มงาน
งำนสวน
พฤกษศำสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ครูมณฑกำนต์

งบประมาณ
9,000

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
13
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ

กิจกรรม
1. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

เป้าหมาย
นักเรียนทุกคน

กลุ่มงาน
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
ครูวันชัย

2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

งบประมำณ

ครูวันชัย

3. ค่ำหนังสือเรียน

งบประมำณ

ครูวันชัย

งบประมาณ
ตำมจัดสรร
(เรียนฟรี)
ตำมจัดสรร
(เรียนฟรี)
ตำมจัดสรร
(เรียนฟรี)

*ถัวเฉลี่ยรำยจ่ำยกิจกรรมในแต่ละโครงกำร

ภาคผนวก

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 1)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิน้
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน กำรสื่อสำร
กำรคิดคำนวณ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
งำนวิชำกำร
ครูกฤษณำพร แสงเพชร และคณะ
57,500 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ปีพุทธศักรำช 2542 หมวดที่ 4 มำตรำที่ 22 กล่ำวถึงกำรจัดกำรศึกษำต้อง
ยึ ด หลั ก ว่ ำ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วำมสำมำรถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำตนเองได้ แ ละถื อ ว่ ำ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมส ำคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ โดยมีกำรจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้
อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีกำรผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นสัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ไว้ในทุกรำยวิชำ โดยที่ผู้สอนจัดบรรยำกำศ
สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่ง
วิทยำกำรประเภทต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ทุกเวลำทุกสถำนที่ ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง นับว่ำเป็นกำรเรียนรู้โดยธรรมชำติ ซึ่งจะทำให้
ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในด้ำนต่ำงๆ ไปพร้อมกับกำรเรียนรู้ กำรทำโครงงำนจึงเป็น
กระบวนกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำให้ผู้เรียนรู้จักคิด ค้นคว้ำหำควำมรู้ รู้จักแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบสำมำรถทำงำน
และแก้ปัญหำร่วมกับผู้อื่นได้ กำรเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงำน จึงเป็นกำรจัดโอกำสให้นักเรียน สำมำรถใช้
ควำมรู้ควำมชำนำญ ทักษะที่มีอยู่ รวมทั้งจุดเด่นของตนเองที่อำจไม่มีโอกำสได้แสดงออกที่ใดมำก่อน นำมำ
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเต็มที่ ส่งเสริมให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกำรคิดกิจกรรมโดยกำรเป็นผู้สร้ำง
ควำมรู้บ้ำง แทนที่จะเป็นผู้รับอย่ำงเดียวซึ่งไม่มีวันที่จะรับได้หมด แต่ถ้ำผู้เรียนลงมือปฏิบัติเอง เขำจะจดจำสิ่ง
เหล่ำนั้นติดตัวไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวันลืม กำรเรียนรู้โดยวิธีกำรนี้ อำจทำคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ แต่ควรจะ

เริ่มต้นจำกควำมสนใจของนักเรียนจริงๆ และที่สำคัญมำก ครูควรแนะนำช่วยเหลือทุกๆด้ำน เพื่อให้นักเรียน
ประสบควำมสำเร็จจำกกำรทำโครงงำนในครั้งแรกเพรำะจะเป็นกำลังใจที่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งและกระตุ้น
ให้อยำกทำโครงงำนชิ้นต่อไปอีก หำกประสบ ควำมล้มเหลวเสียครั้งแรกแล้ว โครงงำนชิ้นต่อไปก็คงจะไม่
เกิดขึ้น เพรำะเด็กจะเกิดควำมท้อแท้และ เบื่อหน่ำย รวมทั้งทำให้เกิดควำมท้อแท้ต่อกำรเรียนโดยภำพรวม
ด้วย โครงกำรนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกกระบวนกำรทำงำนอย่ำงมีระบบ พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
จะส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงดียิ่ง เพรำะกำรปฏิบัติโครงงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ใน
กำรปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะจำและนำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิ ภำพ ทั้งยังได้พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
กระบวนกำรคิดและใฝ่หำควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนำให้เป็นคนมีศักยภำพอย่ำงแท้จริง
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนกำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำเพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ
และเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนคิดโดยวิธีแก้ปัญหำ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
3. เพื่อให้ผู้เรียนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ
5 เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง ร้อยละ 85
2. ผู้เรียนคิดโดยวิธีแก้ปัญหำ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ร้อยละ 85
3. ผู้เรียนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ร้อยละ 85
4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณร้อยละ 85
5. ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ อยู่ในร้อยละ 61

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย

ระยะเวลา
มิถุนำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
2.คลินิกภำษำ
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูกฤษณำพร
กันยำยน 2564
ครูวรรณกำนต์
3. กิจกรรมวันคริสต์มำส
ธันวำคม 2563
ครูปรียำนุช
ครูพรปวีณ์
ครูสุวรรณี
4. กิจกรรมกำรต่อสมกำรทำงคณิตศำสตร์ 1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูภัทรเดช
กันยำยน 2564
ครูปุณญเกียรติ
5. กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์
สิงหำคม 2564
ครูธมนพัชร
และคณะ
6. กิจกรรมส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะทำง มกรำคม – เมษำยน 2564 ครูกฤษณำพร
วิชำกำร
7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
มกรำคม – เมษำยน 2564 ครูกฤษณำพร
เรียน
8. กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูพรปวีณ์
กันยำยน 2564
9. กิจกรรมตอบปัญหำทำงสังคมศึกษำ
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูสุทิตย์
กันยำยน 2564
10.กิจกรรมพัฒนำกำรสะกดคำ
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูพรปวีณ์
ภำษำอังกฤษ
กันยำยน 2564
11. กิจกรรมพี่สอนน้องนอกห้องเรียน
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูวัชรำภรณ์
กันยำยน 2564

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

0

4,000

5,000

0

0

4,000

4. กิจกรรมกำรต่อสมกำรทำงคณิตศำสตร์

4,000

0

5. กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์

5,000

0

0

20,000

ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
ครูปรียำนุช
ครูพรปวีณ์
ครูสุวรรณี
ครูภัทรเดช
ครูปุณญเกียรติ
ครูธมนพัชร
และคณะ
ครูกฤษณำพร

0

10,000

ครูกฤษณำพร

2,000
4,500

20,000
0
0

ครูพรปวีณ์
ครูสุทิตย์
ครูพรปวีณ์

3,000

0

ครูวัชรำภรณ์

1. กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย
2.คลินิกภำษำ
3. กิจกรรมวันคริสต์มำส

6. กิจกรรมส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร
7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน
8. กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
9. กิจกรรมตอบปัญหำทำงสังคมศึกษำ
10.กิจกรรมพัฒนำกำรสะกดคำ
ภำษำอังกฤษ
11. กิจกรรมพี่สอนน้องนอกห้องเรียน
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ร้อยละ 85
- เอกสำร
ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือ
- สังเกต
เขียนตำมควำมคิดของตนเอง
- สัมภำษณ์
2. ผู้เรียนคิดโดยวิธีแก้ปัญหำ คิด
ร้อยละ 85
- เอกสำร
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
- สังเกต
- สัมภำษณ์
3. ผู้เรียนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม ร้อยละ 85
- เอกสำร
คิดเห็น และแก้ปัญหำ
- สังเกต
- สัมภำษณ์
4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
ร้อยละ 85
- เอกสำร
คำนวณ
- สังเกต
- สัมภำษณ์
5. เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติ
ร้อยละ 61
- เอกสำร
เป็นไปตำมเกณฑ์
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง
2. ผู้เรียนคิดโดยวิธีแก้ปัญหำ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
3. ผู้เรียนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ
5. เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงกฤษณำพร แสงเพชร)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 2)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
บริหำรงำนทั่วไป
ครูจิรศักดิ์ ยอดชะลูด และคณะ
74,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชและสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ดีควรค่ำแก่กำรยกย่องสูงสุด พระองค์ทรงมี
พระจริยวัตรและพระอุปนิสัยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชำชนชำวไทย ในกำรเป็นพหูสูต กล่ำวคือทรงเป็นพระ
ลักษณะ นักฟัง นักคิด และนักเขียนที่ยำกที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือน ทรงใช้ประโยชน์จำกกำรที่ทรงอ่ำนมำก ฟัง
มำก มำประกอบพระรำชวินิจฉัยพัฒนำงำน ตำมพระรำชภำรกิจของพระองค์ ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศ กำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนไทยให้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
เป็นนักอ่ำนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดองค์ควำมรู้กำรรับรู้ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ทันต่อเหตุกำรณ์และกำรสร้ำง
ภูมิคุ้นกันแก่ตนเองของแต่ละบุคคล หำกผู้ใดได้รับกำรปลูกฝังพัฒนำทักษะกำรอ่ำนจนถึงแก่นแท้ขั้นกำรอ่ำน
อย่ำงมีวิจำรณญำณ พินิจพิจำรณำอย่ำงเท่ำทันจุดมุ่งหมำยของสำรสนเทศที่หลั่งไหลเข้ำมำในยุคโลกำภิวัตน์
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปใน
อนำคตกำรอ่ำนเป็นเครื่องมือสำคัญของบุคคลในกำรแสวงหำควำมรู้ กำรอ่ำนเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้บุคคลในทุกอำชีพและทุกสำขำวิชำกำรพัฒนำให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน มีควำมสนใจใฝ่หำควำมรู้
รู้จักแสวงหำควำมรู้และติดตำมควำมเจริญก้ำวหน้ำในสรรพวิทยำกำร เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองและ
สังคม ดังจะเห็นได้จำกหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 ควำมนำ ที่เน้นให้สถำนศึกษำจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์
ควำมรู้มำใช้ป้องกันและแก้ปัญหำ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ทำ
ได้ คิดเป็น ทำเป็น รักกำรอ่ำน แล้วเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรมกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำรศิลปกรรนักเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้สำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆและจัดกิจกรรมเสียงตำมสำย เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกำรใช้เทคโนโลยี และกำรสื่อสำร เพื่อให้ตรงจุดเน้น แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ และเป้ำหมำยของ
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปะแขนงต่ำงๆ และนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน
4. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ รอบตัว
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปะแขนงต่ำงๆ และนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ร้อยละ 85
2. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน ร้อยละ 85
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน ร้อยละ 85
4. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ
รอบตัว ร้อยละ 85
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. กิจกรรมนิทรรศกำรศิลปกรรมนักเรียน สิงหำคม 2564
2. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
3. กิจกรรมนักประชำสัมพันธ์ตัวน้อย
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
4. กิจกรรมเสียงตำมสำย
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
5.กิจกรรมค่ำยดำรำศำตร์
มกรำคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูวัชรำภรณ์
ครูกฤษณำพร
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์
ครูธมนพชร์

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
งบประมาณ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

0

15,000

ครูวัชรำภรณ์

2. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

30,000

0

ครูกฤษณำพร

3. กิจกรรมนักประชำสัมพันธ์ตัวน้อย

6,000

0

ครูอำนันท์

4. กิจกรรมเสียงตำมสำย

3,000

0

ครูอำนันท์

5.กิจกรรมค่ำยดำรำศำตร์

0

20,000

ครูธมนพชร์

1. กิจกรรมนิทรรศกำรศิลปกรรมนักเรียน

หมายเหตุ

*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำน
ทำงด้ำนศิลปะแขนงต่ำงๆ และ
นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 85
- เอกสำร
- แบบรำยงำน
- สังเกต
- แบบประเมิน
- สัมภำษณ์
- แบบติดตำม

2. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน

ร้อยละ 85

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และนำเสนอผลงำน

ร้อยละ 85

4. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ
รอบตัว

ร้อยละ 85

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปะแขนงต่ำงๆ และนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ
2. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน
4. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ
รอบตัว

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำยจิรศักดิ์ ยอดชะลูด)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 3)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
บริหำรงำนวิชำกำร
ครูพรปวีณ์ ทะนำนทอง และคณะ
45,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
มำตรำ 23 (2) และมำตรำ 24 กำรจั ดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นำคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่ ส มบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีควำมสุข ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ 5 ควำมว่ำ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนด มีผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ เฉลี่ยตำมเกณฑ์
(เกณฑ์ในที่นี้อำจหมำยถึงระดับชำติ ระดับเขตพื้นที่ หรือระดับสถำนศึกษำ แล้วแต่กรณี) สำมำรถนำเสนอ
ควำมคิดให้ผู้อื่นเข้ำใจโดยผ่ำนกำรพูด เขียน หรือวิธีกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงชัดเจน น่ำสนใจ และเนื้อหำรสำระ
ถูกต้อง สำมำรถฟัง พูด อ่ำน เขีย นได้อย่ำงคล่ องแคล่ ว ถูกหลั กไวยำกรณ์ และสำมำรถสื่อสำรด้ว ย
ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงน้อยหนึ่งภำษำ อีกทั้งรู้และเข้ำใจ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรสื่อสำรสืบค้นข้อมูลและ/หรือสร้ำงชิ้นงำนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมจึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำม
หลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของแต่ละกลุ่มสำระให้เป็นไปตำมเกณฑ์

2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์
2. เพื่อให้ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์
3. เพื่อให้ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
4. เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ร้อยละ85
2. เพื่อให้ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ร้อยละ85
3. เพื่อให้ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ร้อยละ85
4. เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ร้อยละ61
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำภำษำไทย
2. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์
3. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์

ระยะเวลา
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

4. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำสังคมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม
5. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

6. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
7. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำศิลปะ
8. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
ครูภัทรเดช
ครูปุณญเกียรติ
ครูธมนพัชร์
ครูวันชัย
ครูมณฑกำนต์
ครูเพ็ญประภำ
ครูณิชำภำ
ครูกฤษณะ
ครูสุทิตย์
ครูถิรวัฒน์
ครูปรียำนุช
ครูพรปวีณ์
ครูสุวรรณี
ครูกิตติกร
ครูกิตติกร
ครูภำนุพงศ์
ครูจิรศักดิ์
ครูสมควร

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ
งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

1. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำภำษำไทย
2. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์
3. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์

5,000

0

5,000

0

5,000

0

4. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำสังคมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม
5. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ

5,000

0

5,000

0

6. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
7. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำศิลปะ
8. กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระวิชำกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

5,000

0

5,000

0

10,000

0

ผู้รับผิดชอบ
ครูกฤษณำพร
ครูวรรณกำนต์
ครูภัทรเดช
ครูปุณญเกียรติ
ครูธมนพัชร์
ครูวันชัย
ครูมณฑกำนต์
ครูเพ็ญประภำ
ครูณิชำภำ
ครูกฤษณะ
ครูสุทิตย์
ครูถิรวัฒน์
ครูปรียำนุช
ครูพรปวีณ์
ครูสุวรรณี
ครูกิตติกร
ครูกิตติกร
ครูภำนุพงศ์
ครูจิรศักดิ์
ครูสมควร

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่
ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์
2. เพื่อให้ผลกำรประเมินสมรรถนะ
สำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์
3. เพื่อให้ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
4. เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติ
เป็นไปตำมเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 85
- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ร้อยละ 85
- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ร้อยละ 85
- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ร้อยละ 61
- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์
2. เพื่อให้ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์
3. เพื่อให้ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
4. เพื่อให้ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงสำวพรปวีณ์ ทะนำนทอง)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 4)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
มีคุณลักษณะค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนดมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
ควำมเป็นไทยและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
บริหำรงำนทั่วไป และ บริหำรงำนวิชำกำร
ครูสมควร นวลแย้ม และคณะ
82,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแนวโน้มด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำลง พบว่ำ
เนื่องจำกมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ำมำเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียนและมีครูบำงส่วน
เท่ำนั้นที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขำดควำมร่วมมือกันระหว่ำงบ้ำน โรงเรียน และชุมชน ในกำร
ปลูกฝังคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำไม่รีบแก้ไขนักเรียนอำจสร้ำงปัญหำให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้
โดยทุกฝ่ำยต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำนวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมกตัญญูกตเวที
มีควำมเมตตำกรุณำ ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและ
คุ้มค่ำ รวมทั้งมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัย
ชีวิตประจำวัน โครงกำรนี้สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติที่เน้นให้ผู้เรียน
คู่คุณธรรม และมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. อปท. และสมศ.

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีมีควำมรูท้ ักษะพื้นฐำนเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นควำมเป็นไทย
4. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนมีมีควำมรูท้ ักษะพื้นฐำนเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ 85
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด ร้อยละ 85
3. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นควำมเป็นไทย ร้อยละ 85
4. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ 85
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. กิจกรรมพัฒนำงำนแนะแนว
3. กิจกรรมธนำคำรขยะ
4. กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยคณะกรรมกำร
นักเรียน
5. กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ
8. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
9. กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดำห์
10. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่
ประชำคมอำเซียน
11. กิจกรรมวันไหว้ครู
12. กิจกรรมปฐมนิเทศ
13. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
14.กิจกรรมวันถวำยพระพรในหลวง
15. กิจกรรมวันถวำยพระพรพระบรมรำชินี

ระยะเวลา
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
พฤษภำคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูสมควร

กรกฎำคม 2564
สิงหำคม 2564
ธันวำคม 2564
ธันวำคม 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
สิงหำคม 2564

ครูจิรศักดิ์
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์
ครูณิชภำ
ครูถิรวัฒน์

พฤษภำคม 2564
พฤษภำคม 2564
มีนำคม 2564
กรกฎำคม 2564
มิถุนำยน 2564

ครูภำนุพงศ์
ครูธมนพัชร์
ครูธมนพัชร์
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์

ครูธมนพัชร์
ครูสมควร
ครูจิรศักดิ์

ครูสุทิตย์

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม
1. กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
2. กิจกรรมพัฒนำงำน
แนะแนว
3. กิจกรรมธนำคำรขยะ
4. กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยคณะกรรมกำร
นักเรียน
5. กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ
8. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
9. กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดำห์
10. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่
ประชำคมอำเซียน
11. กิจกรรมวันไหว้ครู
12. กิจกรรมปฐมนิเทศ
13. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
14.กิจกรรมวันถวำยพระพรในหลวง
15. กิจกรรมวันถวำยพระพรพระบรมรำชินี
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

5,000
10,000

0
0

ครูสมควร
ครูธมนพัชร์

6,000
0

0
10,000

ครูสมควร
ครูจิรศักดิ์

0
0
0
0
0
4,000

6,000
5,000
5,000
10,000
6,000
0

ครูจิรศักดิ์
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์
ครูณิชภำ
ครูถิรวัฒน์
ครูสุทิตย์

0
2,000
8,000
0
0

5,000
0
0
0
0

ครูภำนุพงศ์
ครูธมนพัชร์
ครูธมนพัชร์
ครูอำนันท์
ครูอำนันท์

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีมีควำมรูท้ ักษะพื้นฐำนเจต ร้อยละ 85
- เอกสำร
คติที่ดีต่องำนอำชีพ
- สังเกต
- สัมภำษณ์
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่ำนิยมที่ดี
ร้อยละ 85
- เอกสำร
ตำมทีส่ ถำนศึกษำกำหนด
- สังเกต
- สัมภำษณ์
3. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นควำม ร้อยละ 85
- เอกสำร
เป็นไทย
- สังเกต
- สัมภำษณ์
4. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ร้อยละ 85
- เอกสำร
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีมีควำมรูท้ ักษะพื้นฐำนเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
3. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นควำมเป็นไทย
4. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำยสมควร นวลแย้ม)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ
(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 5)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
งำนบริหำรทั่วไป
ครูณิชภำ ชัยวงศ์ และคณะ
110,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบันมีสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ทั้งควำมรู้ที่จะนำไปประกอบอำชีพ และ
ควำมรู้ในกำรดำเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ของโลก นักเรียนได้ศึกษำทดลองปฏิบัติด้วยตนเองประสบกับสิ่ง
ที่เหมำะสมกับชีวิตบ้ำง ไม่เหมำะสมกับชีวิตบ้ำง และมีหลำยอย่ำงที่เป็นปัญหำกับตนเอง ครอบครัว สังคม
อำทิ กำรแก้ปัญหำชีวิตด้วยยำเสพติด กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กำรหลงอยู่ในอบำยมุข ได้แก่ กำรเล่น
กำรพนัน กำรเที่ยวกลำงคืน กำรสูบบุหรี่ดื่มสุรำเมรัย กำรคบคนไม่ดีเป็นมิตร เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพรำะนักเรียน
ยังมีสติปัญญำที่น้อย ไม่สำมำรถแยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ กำรไม่กล้ำขัดใจเพื่อนในสิ่งที่เพื่อนชัก
จูงไปในทำงไม่ถูกต้อง จนเกิดปัญหำแล้วไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับตนเองได้
กำรสอนศิลปะ ดนตรี
นำฏศิลป์และกีฬำ สำมำรถช่วยพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมมั่นคงทำงจิตใจ ทำให้นักเรียนใส่ใจกับ
กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนำตนเองให้เต็มตำมศักยภำพ เป็นผลให้
นักเรียนห่ำงไกลจำกอบำยมุขมำกยิ่งขึ้น
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัย ด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ และกีฬำขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมชื่นชอบได้พัฒนำตนเอง ให้เต็มตำมศักยภำพ และเปิดโอกำสให้นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์และกีฬำ โดยโรงเรียนจัดเป็นชุมนุมและเชิญวิทยำกรท้องถิ่น ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เฉพำะทำงมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 และ
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำย สม่ำเสมอ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
6. เพื่อให้ผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี / นำฏศิลป์ กีฬำ /นันทนำกำร
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำย สม่ำเสมอร้อยละ 91
2. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 91
3. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศร้อยละ 91
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมร้อยละ 91
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นร้อยละ 91
6. ผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี / นำฏศิลป์ กีฬำ
นันทนำกำรร้อยละ 91
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมแข่งขันกีฬำสีภำยใน
2. กิจกรรมแข่งขันกีฬำมัธยมและสห
วิทยำเขต และกีฬำจังหวัด
3. กิจกรรม To Be Number One
4. กิจกรรมพัฒนำห้องพยำบำล
5.กิจกรรมป้องกันเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่
6. กิจกรรมกำรขับขี่ปลอดภัย
7. กิจกรรกำรป้องกันสำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ
8. กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข

ระยะเวลา
ธันวำคม 2563
25 ธันวำคม 2563
คำบกิจกรรมชุมนุม
10 – 14 สิงหำคม 2563
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูกิตติกร
ครูกิตติกร
ครูณิชภำ
ครูณิชภำ
ครูณิชภำ
ครูกฤษณะ
ครูกฤษณะ
ครูกฤษณะ

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม
1. กิจกรรมแข่งขันกีฬำสีภำยใน
2. กิจกรรมแข่งขันกีฬำมัธยมและสห
วิทยำเขต และกีฬำจังหวัด
3. กิจกรรม To Be Number One
4. กิจกรรมพัฒนำห้องพยำบำล
5.กิจกรรมป้องกันเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่
6. กิจกรรมกำรขับขี่ปลอดภัย
7. กิจกรรกำรป้องกันสำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ
8. กิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำ
เสพติดและอบำยมุข
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

0

40,000

ครูกิตติกร

20,000

0

ครูกิตติกร

5,000
5,000
20,000
10,000
5,000

0
0
0
0
0

ครูณิชภำ
ครูณิชภำ
ครูณิชภำ
ครูกฤษณะ
ครูกฤษณะ

5,000

0

ครูกฤษณะ

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ ร้อยละ 91
- เอกสำร
และออกกำลังกำย สม่ำเสมอ
- สังเกต
- สัมภำษณ์
2. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมี
ร้อยละ 91
- เอกสำร
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
- สังเกต
มำตรฐำน
- สัมภำษณ์
3. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่ง
ร้อยละ 91
- เอกสำร
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
- สังเกต
จำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง
- สัมภำษณ์
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำม ร้อยละ 91
- เอกสำร
มั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
- สังเกต
- สัมภำษณ์
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ ร้อยละ 91
- เอกสำร
เกียรติผู้อื่น
- สังเกต
- สัมภำษณ์
6. ผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม ร้อยละ 91
- เอกสำร
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี / นำฏศิลป์
- สังเกต
กีฬำ นันทนำกำร
- สัมภำษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำย สม่ำเสมอ
2. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
6. ผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี / นำฏศิลป์ กีฬำ
นันทนำกำร
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงณิชภำ ชัยวงศ์)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 6)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
กำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
งำนบริหำรวิชำกำร
ครูธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล และคณะ
18,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 76 และพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 13 และมำตรำ 14 และ
ระเบี ย บส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำด้ว ยกำรจั ดทำแผนกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิ น พ.ศ.2547 ก ำหนดให้
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตลอดระยะเวลำ 4 ปีของกำรบริหำรรำชกำรของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งส่วนรำชกำรต้อนนำแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดินมำใช้เป็ นกรอบสำหรับกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรส่วนรำชกำรต่อไป สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)กำหนดกรอบกำรบริหำร
โรงเรียนนั้นกำหนดให้โรงเรียนมีกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและ
จุดเน้น เพื่อให้โรงเรียนมีเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 5 มำตรำ 39
และมำตรำ 40 กระทรวงศึกษำธิกำรได้กระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้โรงเรียนทั้งด้ำน
วิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรบุคคลและกำรบริหำรทั่วไป โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นองค์คณะ
บุคคลทำหน้ำที่ในกำรบริหำรโดยทำให้โรงเรียนเป็นฐำนหรือศูนย์กลำงของกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่
ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้ำงคุณค่ำ ควำมรับผิดชอบ ควำมผูกพันต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งผู้บริหำรโรงเรียนจะมีบทบำทสำคัญในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ครู นั กเรี ยนและผู้ ปกครอง ชุมชน ในกำรตัดสินใจบริหำรและจัดกำรศึกษำของโรงเรียนไปสู่
ทิศทำงเป้ำหมำยที่ต้องกำร โรงเรียนจึงจัดโครงกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครองชุมชน

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
ปรัชญำและจุดเน้นของสถำนศึกษำ
2. เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ
และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
3. เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด
4. เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
5. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
ปรัชญำและจุดเน้นของสถำนศึกษำระดับดีมำก
2. ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ
และจุดเน้นของสถำนศึกษำระดับดีมำก
3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนดระดับดีมำก
4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยระดับดีมำก
5. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำระดับดีมำก
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
มิถุนำยน 2564
ครูถิรวัฒน์
สถำนศึกษำ
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ธันวำคม 2563
ครูธมนพัชร์
3. กิจกรรมงำนรับนักเรียน

เมษำยน 2564

ครูธมนพัชร์

4. กิจกรรมทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
5. กิจกรรมกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ 4 ปี

พฤศจิกำยน 2563

ครูปุณญเกียรติ

ตุลำคม – ธันวำคม 2563

ครูปุณญเกียรติ

5. งบประมาณ
กิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
3. กิจกรรมงำนรับนักเรียน
4. กิจกรรมทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
5. กิจกรรมกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ 4 ปี
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำและ
จุดเน้นของสถำนศึกษำ
2. ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ
3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

5,000

0

ครูถิรวัฒน์

5,000
5,000
2,000

0
0
0

ครูธมนพัชร์
ครูธมนพัชร์
ครูปุณญเกียรติ

1,000

0

ครูปุณญเกียรติ

หมายเหตุ

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ตัวชี้วัด
ระดับดีมำก - เอกสำร
- แบบรำยงำน
- สังเกต
- แบบประเมิน
- สัมภำษณ์
- แบบติดตำม
ระดับดีมำก

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

ระดับดีมำก

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับ
ระดับดีมำก
ติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำย
5. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วน ระดับดีมำก
ร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
ปรัชญำและจุดเน้นของสถำนศึกษำ
2. ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ
และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด
4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
5. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 7)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
งำนประกันคุณภำพ
ครูเพ็ญประภำ พันธ์สมบัติ และคณะ
18,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรองค์กรเป็นกระบวนกำรสำคัญที่ช่วยประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนอื่นๆ
ให้บรรลุผลตำมมำตรฐำนคุณภำพและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยมีบทบำทหลักในกำรประสำนส่งเสริม
สนับสนุนและกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรข้อมูลกำรศึกษำ กำรจัดองค์กร โครงสร้ำงและ
ระบบกำรบริหำรงำนที่มีควำมคล่องตัวสูง กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักกำรมีส่วนร่วม กำรจัดระบบกำร
บันทึก กำรรำยงำนผล และกำรส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียน กำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อกำรใช้งำน
ตำมหลักกำรกำรบริหำรงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน นอกจำกนี้ยังมุ่งพัฒนำองค์กร ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่
โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็วด้วย
ระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้กำรดำเนินงำนมีควำมคล่องตัวสำมำรถปรับเปลี่ยนได้เหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคมจึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำเพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริหำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำ คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
4. เพื่อให้โรงเรียนมีกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับดีมำก
2. โรงเรียนมีกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำ คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับดีมำก
3. โรงเรียนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำระดับดีมำก
4. โรงเรียนมีกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับดีมำก
5. โรงเรียนมีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องระดับดีมำก
6. โรงเรียนมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับดีมำก
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
2. กิจกรรมกำรพัฒนำ ดำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3. กิจกรรมกำรจัดระบบสำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
4. กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน

ระยะเวลา
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูเพ็ญประภำ
และคณะ
ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

1. กิจกรรมกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

2,500

0

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

2. กิจกรรมกำรพัฒนำ ดำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3. กิจกรรมกำรจัดระบบสำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
4. กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน

8,000

0

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

5,000

0

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

2,500

0

ครูเพ็ญประภำ
และคณะ

*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีกำรกำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. โรงเรียนมีกำรจัดทำและ
ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
3. โรงเรียนมีกำรจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
4. โรงเรียนมีกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
5. โรงเรียนมีกำรนำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
6. โรงเรียนมีกำรจัดทำรำยงำน
ประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
ระดับดีมำก - เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ระดับดีมำก - เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

ระดับดีมำก

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม

ระดับดีมำก

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

ระดับดีมำก

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

ระดับดีมำก

- เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. โรงเรียนมีกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำ คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. โรงเรียนมีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
4. โรงเรียนมีกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5. โรงเรียนมีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6. โรงเรียนมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงสำวเพ็ญประภำ พันธ์สมบัติ)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 256ภ (โครงการที่ 8)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
บริหำรงำนวิชำกำร
ครูธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล และคณะ
172,610 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 5 มำตรำ
39 และมำตรำ 40 กระทรวงศึกษำธิกำรได้กระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้โรงเรียนทั้งด้ำน
วิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรบุคคลและกำรบริหำรทั่วไป โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นองค์คณะ
บุคคลทำหน้ำที่ในกำรบริหำรโดยทำให้โรงเรียนเป็นฐำนหรือศูนย์กลำงของกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่
ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้ำงคุณค่ำ ควำมรับผิดชอบ ควำมผูกพันต่อกำรพั ฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งผู้บริหำรโรงเรียนจะมีบทบำทสำคัญในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ครู นั กเรี ยนและผู้ ปกครอง ชุมชน ในกำรตัดสินใจบริหำรและจัดกำรศึกษำของโรงเรียนไปสู่
ทิ ศ ทำงเป้ ำ หมำยที่ ต้ อ งกำร ดั ง นั้ น โรงเรี ย นจึ ง ต้ อ งบริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐำนที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ คุ ณ ภำพของผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 ว่ำด้วยแนว
กำรจัดกำรศึกษำ ว่ำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพตำมควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้จัดกิจกรรมให้หลำกหลำย ทั้งแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนที่ เพื่อให้

ผู้เรียนมีควำมรู้มีทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ตลอดชีวิต ทั้งในเรื่องกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และ
สนองนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรทัศนศึกษำ ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญที่
สำมำรถนำมำช่วยได้ทั้งสิ้น
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำดำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้กำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนเป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ และเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของ
สถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของ
สถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร

ระยะเวลา
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตนำรี
ธันวำคม 2563
3. กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
4. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ พฤศจิกำยน 2563
5. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูพรปวีณ์
ครูกิตติกร
ครูกฤษณะ
ครูธมนพัชร์
ครูวันชัย

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตนำรี
3. กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร
4. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่
5. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

งบประมาณ
งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

0
0
0
0
0

0
60,000
20,000
10,000
82,610

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครูพรปวีณ์
ครูกิตติกร
ครูกฤษณะ
ครูธมนพัชร์
ครูวันชัย

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนมีกำรสร้ำงและพัฒนำ
ร้อยละ 85
- เอกสำร
- แบบรำยงำน
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้
- สังเกต
- แบบประเมิน
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
- สัมภำษณ์
- แบบติดตำม
และภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ร้อยละ 85
- เอกสำร
- แบบรำยงำน
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง
- สังเกต
- แบบประเมิน
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และ
- สัมภำษณ์
- แบบติดตำม
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของ
สถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 9)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
งำนบริหำรงำนบุคคล และ งำนบริหำรวิชำกำร
ครูเพ็ญประภำ พันธ์สมบัติ และคณะ
290,476บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ พอสรุปได้ว่ำ
ให้จัดเนื้อหำสำระกิจกรรม โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร
กำรเผชิญ กำรประยุกต์ใช้ปัญญำ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ประสมประสำนควำมรู้อย่ำงสมดุล
ปลูกฝังคุณธรรม จัดสภำพแวดล้อมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้รอบด้ำนและประสำนควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ตำมศักยภำพ ดังนั้น กำรที่ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้ดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องปรับวิธีกำรและเทคนิคกำรสอนให้เหมำะสมและหลำกหลำยในรูปแบบ ตลอดทั้ง
สอดคล้องกับแนวกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 มีจุดหมำยที่สำคัญคือ กำรจัดกำรศึกษำต้องมุ่งให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี มีปัญญำ และมีควำมสุขตำมศักยภำพ ของแต่ละ
บุคคล จำกจุดหมำยของหลักสูตรดังกล่ำว กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนจึงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ตลอดจน
สำมำรถแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนทั้ง
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ซึ่งกำรที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น ครูและบุคลำกรทุกคนจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร

จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดียิ่ง และ ตำมนโนบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เกี่ยวกับกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในสถำนศึกษำนั้น บุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคนจะต้องมีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ซึ่งวิธีกำรพัฒนำ
นั้น มีมำกมำยหลำยวิธี เช่น กำรเข้ำร่วมประชุม กำรอบรมสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน ฯลฯ โดยบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำแล้วนั้น สำมำรถนำควำมรู้ ควำมสำมำรถมำจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นได้และเพื่อให้คณะครู บุคลำกรสถำนศึกษำทุกคนมีโอกำสพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพเพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ และเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
2 เพื่อฝ่ำยบริหำรในโรงเรียนมีศักยภำพในกำรดำเนินงำน
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ
4. เพื่อโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนระดับดีมำก
2 ฝ่ำยบริหำรในโรงเรียนมีศักยภำพในกำรดำเนินงำนระดับดีมำก
3. ให้ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพระดับดีมำก
4. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนระดับดีมำก

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
เข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำน
วิชำกำร
3. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำน
งบประมำณ
4. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำนบุคคล

ระยะเวลา
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูเพ็ญประภำ

1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564

ครูธมนพัชร์

1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
5. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำนบริหำร 1 ตุลำคม 2563 – 30
งำทั่วไป
กันยำยน 2564
6. กิจกรรมกำรจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ 1 ตุลำคม 2563 – 30
ฝึกสอนสอบ
กันยำยน 2564
7. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
8. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
9. กิจกรรมพัฒนำงำนทะเบียน
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
10. กิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
1 ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564

ครูวันชัย
ครูเพ็ญประภำ
ครูจิรศักดิ์
ครูสุวรรณี
ครูสมควร
ครูสมควร
ครูพรปวีณ์
ครูเพ็ญประภำ

หมายเหตุ

5. งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

1. กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
เข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

5,000

0

ครูเพ็ญประภำ

2. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำน
วิชำกำร

5,000

0

ครูธมนพัชร์

3. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำน
งบประมำณ

5,000

0

ครูวันชัย

4. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำนบุคคล

5,000

0

ครูเพ็ญประภำ

5. กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำร งำนบริหำร
งำทั่วไป

5,000

0

ครูจิรศักดิ์

6. กิจกรรมกำรจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
ฝึกสอนสอบ

258,036

7. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

0

10,000

ครูสมควร

8. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน

0

4,000

ครูสมควร

9. กิจกรรมพัฒนำงำนทะเบียน

0

0

ครูพรปวีณ์

10. กิจกรรมศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

0

0

ครูเพ็ญประภำ

*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

ครูสุวรรณี

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และ ระดับดีมำก - เอกสำร
ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
- สังเกต
- สัมภำษณ์
2 ฝ่ำยบริหำรในโรงเรียนมีศักยภำพ ระดับดีมำก - เอกสำร
ในกำรดำเนินงำน
- สังเกต
- สัมภำษณ์
3. ให้ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใน ระดับดีมำก - เอกสำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
- สังเกต
คุณภำพ
- สัมภำษณ์
4. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่ วยเหลือ ระดับดีมำก - เอกสำร
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุม
- สังเกต
ถึงผู้เรียนทุกคน
- สัมภำษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
2 ฝ่ำยบริหำรในโรงเรียนมีศักยภำพในกำรดำเนินงำน
3. ให้ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ
4. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงสำวเพ็ญประภำ พันธ์สมบัติ)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 10)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
ครูถิรวัฒน์ แขวงนอก และคณะ
72,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนำดกลำง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักรำช 2535
ตั้งอยู่ เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จั งหวัดบุรีรัมย์ บนเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 สำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
เปิดทำกำรสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 – 6 (ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนตั้งอยู่ถิ่นทุรกันดำร
ห่ำงไกลชุมชน ห่ำงจำกตัวอำเภอหนองกี่ประมำณ 21 กิโลเมตร และห่ำงจำกตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมำณ 90
กิโ ลเมตร ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอำชี พเกษตรกรรม และรับ จ้ำง นั กเรีย นส่ ว นใหญ่มี ฐ ำนะยำกจน
งบประมำณที่สถำนศึกษำได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำและบริหำรจั ดกำรศึกษำทั้งระบบ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพได้เต็มศักยภำพ กำรปรับภูมิทัศน์ จัดสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้เกิดควำม
สวยงำม น่ ำอยู่ มีบ รรยำกำศเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ถือว่ำเป็นปัจจัยที่มีควำมสำคัญยิ่งของสถำนศึกษำ เพื่อที่
จะพัฒนำและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำร
เรี ย นรู้ มี ค วำมรั ก สถำนศึ ก ษำ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เป็ น คนดี ข องสั ง คม ตำมนโยบำยกำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปตำมนโยบำย
จุดเน้น แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ และเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน
3. เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดห้องที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนร้อยละ 85
2. โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน
ร้อยละ 85
3. โรงเรียนมีกำรจัดห้องที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 85
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1. กิจกรรม Big Cleaning Day
มิถุนำยน 2564
ครูกิตติกร
2. กิจกรรมปรับปรุง บำรุงและซ่อมแซม 1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูถิรวัฒน์
- อำคำรเรียน
กันยำยน 2564
- ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
- ระบบไฟฟ้ำและน้ำประปำ
- ระบบน้ำดื่มโรงเรียน
3. กิจกรรมประกวดห้องเรียนและบริเวณ 1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูกฤษณะ
ที่รับผิดชอบ
กันยำยน 2564
4. กิจกรรมอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูจิรศักดิ์
กันยำยน 2564
5. กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์
1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูภำนุพงศ์
กันยำยน 2564
6. พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูจิรศักดิ์
กันยำยน 2564
7. พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยใน 1 ตุลำคม 2563 – 30
ครูจิรศักดิ์
สถำนศึกษำ
กันยำยน 2564

5. งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

1. กิจกรรม Big Cleaning Day

0

10,000

ครูกิตติกร

2. กิจกรรมปรับปรุง บำรุงและซ่อมแซม

0

0

ครูถิรวัฒน์

3. กิจกรรมประกวดห้องเรียนและบริเวณ
ที่รับผิดชอบ
4. กิจกรรมอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

2,000

0

ครูกฤษณะ

0

30,000

ครูจิรศักดิ์

5. กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์

10,000

0

ครูภำนุพงศ์

6. พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

0

10,000

ครูจิรศักดิ์

7. พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
สถำนศึกษำ
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

10,000

0

ครูจิรศักดิ์

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ร้อยละ 85
- เอกสำร
อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ
- สังเกต
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย ควำมสะดวก
- สัมภำษณ์
พอเพียง อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี
สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน
2. โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรม ร้อยละ 85
- เอกสำร
ที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำม
- สังเกต
ปลอดภัยของผู้เรียน
- สัมภำษณ์
3. โรงเรียนมีกำรจัดห้องที่ให้บริกำรสื่อ ร้อยละ 85
- เอกสำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้
- สังเกต
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สัมภำษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน
2. โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีกำรจัดห้องที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำยถิรวัฒน์ แขวงนอก)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 11)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
งำนบริหำรวิชำกำร
ครูปรียำนุช ทวีพูน และคณะ
15,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ พอสรุปได้ว่ำ
ให้จัดเนื้อหำสำระกิจกรรม โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน ฝึกทัก ษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร
กำรเผชิญ กำรประยุกต์ใช้ปัญญำ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ประสมประสำนควำมรู้อย่ำงสมดุล
ปลูกฝังคุณธรรม จัดสภำพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้ำนและประสำนควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำผู้เรียน
ตำมศักยภำพ ดังนั้น กำรที่ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้ดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องปรับวิธีกำรและเทคนิคกำรสอนให้เหมำะสมและหลำกหลำยในรูปแบบ ตลอดทั้ง
สอดคล้องกับแนวกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 มีจุดหมำยที่สำคัญคือ กำรจัดกำรศึกษำต้องมุ่งให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี มีปัญญำ และมีควำมสุขตำมศักยภำพ ของแต่ละ
บุคคล จำกจุดหมำยของหลักสูตรดังกล่ำว กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนจึงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
คู่คุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ตลอดจน
สำมำรถแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนทั้ง
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
เต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ซึ่งกำรที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น ครูและบุคลำกรทุกคนจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดียิ่ง

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ และเป้ำหมำยของ
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 และสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. เพื่อให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
4. เพื่อให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
5. เพื่อให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ (PLC)
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ร้อยละ 85
2. เพื่อให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ร้อยละ 85
3. เพื่อครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกร้อยละ 85
4. เพื่อให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียนร้อยละ 85
5. เพื่อให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ (PLC)ร้อยละ 85
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1.กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน 1 ตุลำคม 2563 –
ครูปรียำนุช
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
30 กันยำยน 2564
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี 1 ตุลำคม 2563 –
ครูปรียำนุช
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร 30 กันยำยน 2564
เรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีกำรบริหำร
1 ตุลำคม 2563 –
ครูปรียำนุช
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
30 กันยำยน 2564
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและ 1 ตุลำคม 2563 –
ครูปรียำนุช
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผล 30 กันยำยน 2564
มำพัฒนำผู้เรียน
5. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยน 1 ตุลำคม 2563 –
ครูปรียำนุช
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ 30 กันยำยน 2564
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ (PLC)

5. งบประมาณ
กิจกรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผล
มำพัฒนำผู้เรียน
5. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
(PLC)
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

3,000

0

ครูปรียำนุช

3,000

0

ครูปรียำนุช

3,000

0

ครูปรียำนุช

3,000

0

ครูปรียำนุช

3,000

0

ครูปรียำนุช

หมายเหตุ

6. การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด ร้อยละ 85
- เอกสำร
และปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไป
- สังเกต
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- สัมภำษณ์
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ ร้อยละ 85
- เอกสำร
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
- สังเกต
- สัมภำษณ์
3. ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิง ร้อยละ 85
- เอกสำร
บวก
- สังเกต
- สัมภำษณ์
4. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
ร้อยละ 85
- เอกสำร
อย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำ
- สังเกต
ผู้เรียน
- สัมภำษณ์
5. ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ร้อยละ 85
- เอกสำร
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
- สังเกต
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ (PLC)
- สัมภำษณ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
-แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. เพื่อให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
4. เพื่อให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
5. เพื่อให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ (PLC)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงปรียำนุช ทวีพูน)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2563 (โครงการที่ 12)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ครูมณฑกำนต์ ยืนนำน และคณะ
9,000 บำท
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ส มเด็จพระกนิ ษฐำธิร ำชเจ้ ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมี
พระรำชดำริบำงประกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำม ควำมน่ำสนใจ และเกิดควำมปีติที่จะทำกำรศึกษำ
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้เกิดควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด
ผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดควำมเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยำว "
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
ได้ดำเนินงำนสนองพระรำชดำริ
จัดตั้งงำน "สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้
เยำวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่ำประโยชน์ ควำมสวยงำม อันจะก่อให้เกิดควำมคิดที่จะอนุรักษ์
พรรณพืชต่อไป
สวนพฤกษศำสตร์ คือแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่ำงๆที่มีชีวิต จัดปลูกตำมควำมเหมำะสมกับสภำพ
ถิ่นอำศัยเดิมมีห้องสมุด สถำนที่เก็บรวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม้รักษำสภำพอำจเป็นตัวอย่ ำงแห้ง ตัวอย่ำงดอง
และเก็บรักษำโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำกำรรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์ไม้ นอกจำกนี้สำมำรถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสำมำรถดำเนินกำรสวนพฤกษศำสตร์ ในพื้นที่ของ
โรงเรียนโดยมีองค์ประกอบดังกล่ำวเป็นสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว อีกทั้งใช้ใน
กำรศึกษำและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จึงเป็นกำรดำเนินงำนที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศำสตร์” โดยมีกำร
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกั บพันธุ์ไม้ มีกำรศึกษำต่อเนื่อง มีกำรเก็บตัวอย่ำงพันธุ์ไม้
แห้งพันธุ์ไม้ดอง มีกำรรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ำมำปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำร
บันทึกรำยงำนและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษำค้นคว้ำ และมีกำร

นำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในวิชำต่ำงๆ เป็นกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับสภำพท้องถิ่น ไม่
ฝืนธรรมชำติ และเป็นไปตำมควำมสนใจและควำมพร้อมของโรงเรียน ดำเนินกำรโดยควำมสมัครใจ ไม่ให้
เกิดควำมเครียด
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน คือ งำนกำรเรี ยนรู้พืชพรรณและสรรพสิ่งโดยรอบ ตำมแนวปรัชญำ
กำรสร้ำงนักอนุรักษ์เรียนรู้ตำมแนวทำงเกิดบรรยำกำศจำกผลกำรดำเนินงำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ก็คือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มีอยู่ในโรงเรียนที่ใช้เพื่อกำรเรียนรู้โดยมี พืช เป็น
ปัจจัยหลัก ชีวภำพต่ำง ๆ เป็นปัจจัยรอง ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นกำยภำพเป็นปัจจัยเสริม ทรัพยำกรอื่น ๆ
เป็นปัจจัยประกอบ
จำกพระรำชดำริ แ ละพระรำโชวำทของสมเด็จพระกนิษฐำธิร ำชเจ้ำกรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในเรื่องของสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับงำนปกติใน
เรื่องของกำรเรียนกำรสอน และในเรื่องของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำง ดังนั้น ทำง
โรงเรียนจึงได้มีกำรประชุมหำรือและเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมสนองพระรำชดำริ ดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีจิตอนุรักษ์และเห็นคุณค่ำของพรรณไม้
2. สร้ำงโรงเรียนให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และกำรเก็บรักษำ
เพื่อประโยชน์ทำง กำรศึกษำ และเผยแพร่สู่ภำยนอก
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและเก่งดีมีควำมสุข
4. สร้ำงระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน
5. สร้ำงแหล่งศึกษำและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชหำยำก
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีจิตอนุรักษ์และเห็นคุณค่ำของพรรณไม้ร้อยละ 86
2. สร้ำงโรงเรียนให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และกำรเก็บรักษำ
เพื่อประโยชน์ทำง กำรศึกษำ และเผยแพร่สู่ภำยนอกร้อยละ 86
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและเก่งดีมีควำมสุขร้อยละ 86
4. สร้ำงระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียนร้อยละ 86
5. สร้ำงแหล่งศึกษำและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชหำยำกร้อยละ 86
4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
1 ตุลำคม 2562 – 30
ครูมณฑกำนต์
กันยำยน 2563

5. งบประมาณ
กิจกรรม
1. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

งบประมาณ
งบอุดหนุน

9,000

เรียนฟรี 15 ปี

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครูมณฑกำนต์

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมี
จิตอนุรักษ์และเห็นคุณค่ำของพรรณ
ไม้
2.สร้ำงโรงเรียนให้เป็นแหล่งรวบรวม
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และกำร
เก็บรักษำ

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 86
-เอกสำร
- สังเกต
- สัมภำษณ์
ร้อยละ 86
- ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้แห้ง/ดอง
-เอกสำร
- สังเกต

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้
ได้ด้วยตนเองและเก่งดีมีควำมสุข

ร้อยละ 86

4. สร้ำงระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มี
อยู่ในโรงเรียน

ร้อยละ 86

5. สร้ำงแหล่งศึกษำและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชหำยำก

ร้อยละ 86

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- แบบ ก.7-003
- แบบ ก.7-005
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน
-เอกสำร
- แบบรำยงำน
- สังเกต
- แบบประเมิน
- สัมภำษณ์
- แบบติดตำม
- ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้แห้ง/ดอง - แบบ ก.7-003
-เอกสำร
- แบบ ก.7-005
- สังเกต
- แบบรำยงำน
- สัมภำษณ์
- แบบประเมิน
- แบบติดตำม
- ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้แห้ง/ดอง - แบบ ก.7-003
-เอกสำร
- แบบ ก.7-005
- สังเกต
- แบบรำยงำน
- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนมีจิตอนุรักษ์และเห็นคุณค่ำของพรรณไม้
2.สร้ำงโรงเรียนให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และกำรเก็บรักษำ
เพื่อประโยชน์ทำง กำรศึกษำ และเผยแพร่สู่ภำยนอก
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและเก่งดีมีควำมสุข
4. สร้ำงระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน
5. สร้ำงแหล่งศึกษำและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชหำยำก
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำงสำวมณฑกำนต์ ยืนนำน)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ

 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

โครงการประจาปีงบประมาณ 2564 (โครงการที่ 13)
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ

เรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
บริหำรงำนงบประมำณ
ครูวันชัย รินทะและคณะ
ตำมที่ได้รับจัดสรร
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 มำตรำ 49 ได้บัญญัติว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
ในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”
คือโครงกำรเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ งบประมำณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ ค่ำเล่ำเรียน
แบบเรียน เสื้อผ้ำ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน
คือ ค่ำเสื้อผ้ำและค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ทั้งนี้โครงกำรเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพจึงเป็นโครงกำรที่นอกจำก
สะท้อนให้เห็นควำมตั้งใจจริงของรัฐบำลในกำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและกำรลงทุนด้ำนปัญญำ
ยังเป็นโครงกำรที่ช่วยลดภำระของผู้ปกครอง และเปิดโอกำสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม จึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล จัดทำกิจกรรมโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี
อย่ำงมีคุณภำพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีควำมพร้อมที่จะได้รับกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนทีม่ ีคุณภำพตำมมำตรฐำน โดยกำรบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน และเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรบรรเทำควำม
เดือดร้อนของผู้ปกครอง
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีกำรศึกษำร้อยละ 100
2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100
3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน คนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100

ที่
1.
2.

3.
4.

4. กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและขั้นตอน
งบประมาณ
ระยะเวลา
วำงแผนดำเนินกำร
ดำเนินกำรตำมแผน
ตำมที่ได้รับ
1.ค่ำหนังสือเรียน
จัดสรร
1มี.ค.-30มิ.ย. 64
2.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
1ต.ค.63-30ก.ย.64
3.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
1ต.ค.63-30ก.ย.64
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
30ก.ย.64
สรุปและรำยงำนผล
30ก.ย.64
*ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม
5. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมิน
1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำรับบริกำร
หลักฐำนกำรรับจริง
2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 100 มีควำมพึงพอใจ ประเมิน
ต่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยงบประมำณ

หมายเหตุ

ฝ่ำยงบประมำณ
ฝ่ำยงบประมำณ
ฝ่ำยงบประมำณ
ฝ่ำยงบประมำณ
ฝ่ำยงบประมำณ

เครื่องมือ
ใบสำคัญกำรรับเงิน
แบบประเมิน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจเมื่อเข้ำรับบริกำร
2.ผู้ปกครองนักเรียนลดภำระกำรใช้จ่ำยในส่วนที่โครงกำรจัดให้
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนพัฒนำขึ้น
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำโครงกำร
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นำยปุณญเกียรติ วงค์ประวัณย์)
(นำยวันชัย รินทะ)
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ
ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(นำยสุบิน ฝ่ำยเทศ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม

