ส่วนที่ 1
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง
โรงเรียนเซไลวิทยาคม รหัส 1042520479 ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 9 ตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4287-0601 โทรสาร 0-4287-0601
E-mail salai@live.com website : http//www.salai.ac.th ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2537 เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 102 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2563) จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 14 คน
1.2 ความเป็นมา
ประวัติโดยย่อโรงเรียนเซไลวิทยาคมคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศรีสงคราม
วิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา 2537 โดยนายฉลอง บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม
วิทยาในขณะนั้น โดยแต่งตั้งให้นายราชัน สุนทรศารทูล และนายสุรพล ศรีดัน เป็นผู้ดูแลสาขา
มาตามลำดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นายสุเทพ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาใน
สมัยนั้นมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา มาเป็นผู้ดูแลสาขาและได้รับความกรุณาจาก นายมัน่ บัวระภา กำนัน
ตำบลศรีสงคราม บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยความเห็นชอบของชาวบ้านบ้านโคกหนองแก
ตำบลศรีสงคราม จำนวน 28 ไร่ ให้เป็นที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542 โดยมีคำสั่งสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย แต่งตั้งให้ นายพงษ์สิทธิ์
ธรรมวรรณ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อนึ่ง คำว่า “เซไล” เป็นคำที่ใช้
เรียกชื่อเมืองเลยในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือตำบลทรายขาวทีน่ ำมาตั้งเป็นชื่อของโรงเรียน เพราะ
ต้องการให้เป็นการอนุรักษ์ ชื่อเดิมของเมืองเลยในสมัยนั้น เพื่อไว้ให้ลูกหลานชาวเลยได้จดจำไป
ตราบนานเท่านาน
1.3 พื้นที่บริการ
พื้นที่เขตบริการการศึกษา 5 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านโคกหนองแก
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2. บ้านดงน้อย
3. บ้านขอนยาง
4. บ้านกุดลันน้อยคีรี
5. บ้านห้วยทรายคำ
2. ข้อมูลด้านผู้เรียน
2.1 จำนวนนักเรียน
ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียนตามช่วงชั้นปี ปีการศึกษา 2563 ณ 18 กรกฎาคม 2563
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
ม.1
2
16
17
33
ม.2
1
8
9
17
ม.3
1
11
10
21
รวม
3
35
36
71
ม.4
1
13
2
15
ม.5
1
5
0
5
ม.6
1
9
2
11
รวม
4
27
4
31
รวมทั้งหมด
7
62
40
102
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561-2563
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2.2 คุณภาพการศึกษา
❖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
❖ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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▪ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และ
ปีการศึกษา 2563

▪ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
แผนภูมิที่ 4 กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในระดับดีขึ้น ไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา
2563
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▪ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์
แผนภูมิที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารคิด
คำนวณคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา
2562 และปีการศึกษา 2563

▪ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภูมิที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 และปี
การศึกษา 2563
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❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา
2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2563

แผนภูมทิ ี่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะ 3 ปีการศึกษา (2561-2563)
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนภูมิที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2563
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

0.00
29.14

27.14

22.50

12.50

17.70

40.69

34.26

26.04

13.90

30.38

45.22

36.32

29.73

16.77

33.04

44.36

35.93

29.94

16.83

32.68

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะ 3 ปีการศึกษา (2561-2563)
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❖ โอกาสทางศึกษา
❖ อัตราการจบการศึกษาและศึกษาต่อ

ตารางที่ 2 จำนวนร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อปีการศึกษา 2561-2563
ปี 2562 (ร้อยละ)
ปี 2563 (ร้อยละ)
ระดับชั้นที่เรียนจบ/ ปี 2561 (ร้อยละ)
ปีการศึกษา
จบการศึกษา ศึกษาต่อ จบการศึกษา ศึกษาต่อ จบการศึกษา ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

100.00

100.00

100.00

100.00

82.61

78.26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

100.00

13.33

100.00

20.00

69.53

21.74

แผนภูมิที่ 11 แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อปีการศึกษา 2561-2563
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
90.00

100.00

100.00

82.61

78.26

80.00
70.00

69.53

60.00
50.00
40.00
30.00

21.74

20.00

13.33

20.00
10.00
0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

82.61

78.26

100.00

13.33

100.00

20.00

69.53

21.74

❖ นักเรียนพิการ/ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ จำแนกแยกตามประเภท
ตารางที่ 3 จำนวนเด็กพิการ/ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ/ เด็กพิการเรียนร่วม
ร่วมกับเด็ก ปกติจำนวน 9 ประเภท จำแนกแยกตามประเภท

ประเภทเด็กด้อยโอกาส/
ปีการศึกษา
บกพร่องทางการเรียนรู้ (คน)
บกพร่องทางสติ ปัญญา (คน)
พิการซ้ำซ้อน (คน)
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

14
2
1

17

17

19

18
2
2
22

0
2
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แผนภูมิที่ 12 แสดงจำนวนเด็กพิการ/ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ/ เด็กพิการ
เรียนร่วน ร่วมกับเด็กปกติจำนวน 9 ประเภท จำแนกแยกตามประเภท
25

22

20

15

17

19

18

17

14

10
5

2

2

0

1

2

2

0

14

2

1

17

17

0

2

19

18

2

2

22

หมายเหตุ จำนวนเด็กพิการ/ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ/ เด็กพิการเรียนร่วม ร่วมกับเด็ก
การศึกษาปี 2561-2563

❖ ข้อมูลด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
❖ จำนวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2563

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2563
บุคลากร/ปีการศึกษา
ปี 2561 ปี 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียน (คน)
1
1
ครูผู้สอน (คน)
12
12
นักการภารโรงลูกจ้างชั่วคราว (คน)
1
0
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (คน)
1
1
พนักงานราชการ
1
1
ธุรการโรงเรียน
1
1
ครูสอนภาษาต่างประเทศ
1
0
รวมจำนวนบุคลากร (คน)
18
16
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ปี 2563
1
11
0
0
1
1
0
14
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แผนภูมิที่ 13 แสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2563
18

18

16

16

14

14

12 12

12

11

10

8
6
4
2

1 1 1

1

0 0

1 1

0

1 1 1

1 1 1

1

0 0

0

หมายเหตุ จำนวนบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2563 มีจำนวนลดลงในปีการศึกษา 2562 และ 2563

❖ ข้อมูลวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ตารางที่ 5 ข้อมูลวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพศ
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ
1
ครูประจำการ
3
8
พนักงานราชการ
1
พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 0
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
รวม
5
9
ประเภทบุคลากร

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่า ป.ตรี ป. ตรี ป. โท
1
6
5
1
0
1
8
6

ป. เอก
-

แผนภูมิที่ 14 แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา
2563
ป ตรี
ป โท
43%

57%

หมายเหตุ วุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวุฒิ ป.ตรี มีร้อยละ
57% และ ป. โท มีรอ้ ยละ 43%
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❖ ข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2563

แผนภูมิที่ 15 ข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มิถุนายน 2563
18
16
14
9

8

8
6

1

1

5
2

1

2

2

3

หมายเหตุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากไม่มีวทิ ยฐานะ

❖ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
❖ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร
ตารางที่ 6 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนเซไลวิทยาคม

ที่
1
2
3
4

อำนวยการ
นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ
นางปราณี ชัยยันต์
นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
นายธิติพัชร์ มาลา

ระยะปีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
2542-2552
2552-2558
2558-2561
2561-ปัจจุบัน

❖ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563-2564)
ตารางที่ 7 สรุปการดำเนินงานตามโครงการฝ่าย 4 ฝ่าย โครงการงบประมาณปีการศึกษา 2563

ที่

ฝ่าย/ส่วนงาน

1
2
3
4

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
รวม

จำนวนโครงการ

งบประมาณที่
จัดสรร

งบทีใ่ ช้จริง

คงเหลือ

12
3
3
2
20

234,008
97,500
137,000
133,100
601,608

168,291
86,080
134,129
126,709
515,209

65,717
11,420
2,871
6,391
86,399
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แผนภูมิที่ 16 สรุปการดำเนินงานตามโครงการฝ่าย 4 ฝ่ายโครงการงบประมาณปี 2563
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

❖

234,008

97,500

137,000

133,100

601,608

168,291

86,080

134,129

126,709

515,209

65,717

11,420

2,871

6,391

86,399

ผลการประเมิน

▪ ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก/ภายในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน:
มัธยมศึกษาไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
น้ำหนักคะแนน คะแนน ระดับคุณภาพ
ที่ได้
กลุม่ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
10.00
9.79
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.40
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง
10.00
10.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
10.00
7.65
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน
10.00
7.38
ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
10.00
7.00
พอใช้
เป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
5.00
4.30
ดี
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
5.00
3.25
พอใช้
สถานศึกษาและต้นสังกัด
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ ส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนักคะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับคุณภาพ

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

100.00

77.04

ดี

ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกเป็นมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
น้ำหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
10.00
9.79
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.40
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง
10.00
10.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
10.00
7.65
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน
10.00
7.38
ต้องปรับปรุง
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
5.00
4.00
ดี
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
5.00
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
10.00
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
5.00
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลคะแนนรวมทั้งหมด
100.00

4.30

ดี

4.00

ดี

7.00

พอใช้

3.52

พอใช้

77.04

ดี

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับ “ ดี ” โดย สรุปคะแนนรวม เท่ากับ 77.04 คะแนน
ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รับรอง
√ ไม่รับรอง
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม
1. ระดับคุณภาพ ระดับดี
ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ดี
ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับ 3
ระดับ 3
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ระดับ 4
ระดับ 4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดี
ดี
ระดับ 3
ระดับ 3
สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา
ดี
ดี
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับ 3
ระดับ 3
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่เป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดี โดย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อยู่ในระดับดี
ทั้ งนี้ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นอย่ า งหลากหลายที่ เป็ น ไปตาม
พัฒนาการและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่าง
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ชั ด เจน ดั ง ที่ ป รากฏผลประเมิ น ในมาตรฐานที่ 2 ในด้ า นกระบวนการบริห ารจั ด การของผู้ บ ริห าร
สถานศึ ก ษามี ผ ลประเมิ น ในรายมาตรฐานอยู่ ในระดั บ ดี เลิ ศ สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใช้ผลการประเมินและการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาเป็ นฐานในการพัฒ นา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นา ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลั กสู ต ร และบริบ ทสถานศึ กษา พั ฒ นากิจกรรมการเรีย นรู้ ใช้ สื่ อ การเรีย นรู้ ติ ดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน สถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน
จนเกิ ด คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจนมี ผ ลประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี โดย
สถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้อ งทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีเลิศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต้อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 2) ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขี ยน 3) ผล
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4) ประเมินจากภาพความสำเร็จโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 5) ผลประเมินจากภาพความสำเร็จของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่สนับสนุนผล
การประเมิน ตนเอง ผ่ านการประเมิน Sar รายบุ คคลของครู ซึ่งได้แก่ ประเด็น โรงเรียนมีเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
นำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ มีโครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้ องเรี ย น และสภาพแวดล้ อมทางสั งคมที่เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้ของผู้ เรียน ที่มี คุณ ภาพ มี ค วาม
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานที่ 3 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ผ่านโครงการต่างๆได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 4)
โครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น
2. ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้อง
มุ่งเน้นพัฒนาต่อไป
2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับผู้เรียนเรียนร่วม
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน
6. พัฒนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนให้ข้อมูลมีการเชื่อมโยงเป็นปัจจุบันและมีความแข็งแรง
7. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพื่อให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 50 ของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
6. การส่งเสริมให้ครูเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถรายบุคคล
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รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ประจำปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 11 รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ประจำปีการศึกษา 2563
กลยุทธ์ตามแผนฯของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. โครงการพัฒนาการอ่าน เขียนคล่อง
2. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
3. โครงการวิถพี ุทธ
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคม
5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเซไล ปลอดภัยโรค
6. โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
7. โครงการโรงเรียนสีขาว
8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

1. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งเสริมบุคลากรสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ)
1. โครงการแนะแนวการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณ
(จำนวน)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

ผลสำเร็จ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ปริมาณ
(ร้อยละ)
81.00
69.40
82.40
90.40
82.40
81.00
83.60

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

91.20
81.00
94.60

คุณภาพ

ผลสำเร็จ
คุณภาพ ตามกลยุทธ์
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยีย่ ม

ดีมาก
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เป้าหมาย

กลยุทธ์ตามแผนฯของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

โครงการ

ปริมาณ
(จำนวน)

ปริมาณ
(ร้อยละ)

ผลสำเร็จ
คุณภาพ ตามกลยุทธ์
ดีมาก

4. โครงการ To be number one
5. โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4
1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2. โครงการประกันภายในสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารฝ่าย
4. โครงการพัฒนาแผนงานโครงการและนโยบาย(ปฏิบัติการประจำปี)
5. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
รวม
ระดับคุณภาพ:

คุณภาพ

ผลสำเร็จ

80
80

ดีมาก
ดีมาก

81.80
80.40

ดีมาก
ดีมาก

80
80
80
80
80
80

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

81.00
81.00
81.80
82.40
83.60
82.88

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ระดับ 5 ดีเยี่ยม (90-100)

สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอน นำมาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี

ระดับ 4 ดีมาก (80-89)

สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอน นำมาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้

ระดับ 3 ดี (70-79)

สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมทีส่ ่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม นำมาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้

ระดับ 2 พอใช้ (60-69)

สถานศึกษามีวางระบบการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ตอ่ คุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้นำไปสู่รูปธรรม นำมาปฏิบัติได้ สนองกลยุทธ์ได้บางส่วน

ระดับ 1 ปรับปรุง (50-59)

สถานศึกษามีวางระบบการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้นำไปสู่รูปธรรม นำมาปฏิบัติได้ ไม่สามารถสนองกลยุทธ์ได้
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคมจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผสานชุมชน
ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มุ่งสู่
มาตรฐานสากล
2. ประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพือ่ สนับสนุนการจัด
การศึกษา
3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
5. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
2. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
3. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมทีด่ ี
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 3
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ตารางที่ 12 กลยุทธ์โรงเรียนเซไลวิทยาคม ปีการศึกษา 2564
กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เขียนคล่องของ
นักเรียน
2. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
4. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

5. โครงการกีฬาภายใน
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
7. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. โครงการแนะแนวการศึกษา

ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามทีส่ ถานศึกษากำหนด
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
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ตารางที่ 12 กลยุทธ์โรงเรียนเซไลวิทยาคมคม ปีการศึกษา 2564 (ต่อ)
กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการส่งเสริมและหลักสูตรสถานศึกษา

11.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

12. โครงการงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ 13. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
การบริหารจัดการ
14. โครงการประกันภายในสถานศึกษา
15. โครงการบริหารงานฝ่าย
16. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และ สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล มาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และ สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
17. โครงการพัฒนางานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
เอื้อต่อการเรียนรู้
คุณภาพ

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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งบหน้าโครงการแจงตามกลยุทธ์
ตารางที่ 13 งบหน้าโครงการแจงตามกลยุทธ์
กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการอ่าน เขียนคล่อง (โครงการสร้างเสริมและพัฒนาผู้เรียน)
2. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
4. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
6. โครงการกีฬาสีภายใน
7. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. โครงการแนะแนวการศึกษา
10. โครงการส่งเสริมและหลักสูตรสถานศึกษา
11. โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. โครงการrพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
13. โครงการสัมพันธ์ชุมชน (โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน)
14. โครงการประกันภายในสถานศึกษา
15. โครงการบริหารงานฝ่าย
16. โครงการพัฒนาแผนงาน โครงการ และนโยบาย
17. โครงการพัฒนางานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รวม

จำนวนกิจกรรม
3
14
3
5
3
1
2
2
6
9
8
4
5
2
6
2
5
80

อุดหนุน
1,000
47,260

งบประมาณ
พัฒนาผูเ้ รียน งบอืน่ /บริจาค
25,000
7,657

2,000
1,000
30,000
5,000
50,000
10,000
500
43,000
44,410
4,000
1,000
135,000
35,600
66,000
445,770

15,000
60,485
37,000

8,083

167,485

15,740
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รวม
1,000
72,260
7,657
2,000
1,000
30,000
5,000
50,000
33,083
60,985
80,000
44,410
4,000
1,000
135,000
35,600
66,000
628,995
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รายละเอียดโครงการรายมาตรฐาน
ตารางที่ 14 โครงการรายมาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เขียนคล่องของนักเรียน
โครงการยกผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 8 กลุ่มสาระ

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
โครงการแนะแนวการศึกษา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการแนะแนวการศึกษา
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการกีฬาภายใน
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
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ตารางที่ 14 โครงการรายมาตรฐาน (ต่อ)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โครงการ
โครงการพัฒนาแผนงาน โครงการและนโยบาย
โครงการประกันภายในสถานศึกษา
โครงการบริหารงานฝ่าย
โครงการพัฒนาแผนงาน โครงการและนโยบาย
โครงการสัมพันธ์ชุมชน (โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน)
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนางานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
โครงการสัมพันธ์ชุมชน (โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน)
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และ สามารถนำ ไป โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล มาพัฒนา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
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สรุปงบประมาณโครงการแต่ละฝ่าย
ตารางที่ 15 สรุปงบประมาณโครงการแต่ละฝ่าย
สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ

ที่

ชื่อโครงการ

1.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
อ่าน เขียนคล่องของนักเรียน

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

2.

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน/
นางกชพร พาลีวัน

3.

โครงการพัฒนาสือ่ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ

นายศราวุฒ ประสงค์

กิจกรรม
งบประมาณ

ชื่อกิจกรรม

1,000 กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม
72,260 กิจกรรมสื่อวัสดุฝกึ สอนสอบวิชาการ
กิจกรรมงานทะเบียน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมงานวัดผล
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ O-net
5,000 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสือ่ ICT
กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
นางสาวรุง้ จรัส สังฆพัฒน์
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒ ประสงค์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน

1,000
0
0
20,260
1,000
0
0

นางกชพร พาลีวัน
นางบัวหลัน คำประมวล
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
นางธนพร จะเกรง
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นายพงศธร แสงอาวุธ
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒ ประสงค์
นายศราวุฒ ประสงค์

1,000
1,000
1,000
9,000
3,000
5,000
5,000
1,000
*20,000
*5,000
2,000
3,000

* งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ)

4.

โครงการแนะแนวการศึกษา

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
นายศราวุฒิ ประสงค์

5.

โครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธ

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

ที่

6.

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

หมายเหตุ

กิจกรรม
งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
33,083 กิจกรรมงานรับนักเรียน
กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ (Open house)
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมงาน ก.ย.ศ.
7,657 กิจกรรม 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

นางกชพร พาลีวัน

60,985 กิจกรรมงานปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมPLC
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก

ผู้รับผิดชอบ
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางกชพร พาลีวัน
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

งบประมาณ
500
*15,000
1,000
5,000
3,500
**8,083
***2,000

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

***4,657
***1,000

นางกชพร พาลีวัน
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางฌารินี ทองมี
นางกชพร พาลีวัน

500
0
0
0
*24,770
0
0
0
*35,715

* งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน , ** งบ กยศ. , ** งบ ศูนย์ศาสนาวันอาทิตย์
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ)
ที่
7.
8.

9.

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการประกันภายใน
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน/
สถานศึกษา
นางกชพร พาลีวัน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นางฌารินี ทองมี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ นางธนพร จะเกรง
พอเพียง
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
ชื่อโครงการ

โครงการกีฬาสีภายใน
หมายเหตุ

กิจกรรม

งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
1,000 กิจกรรมประกันภายในสถานศึกษา
กิจกรรมนิเทศภายใน
80,000 เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้
มัลเบอรี่เซไลใส่ใจสุขภาพ
ทักษะอาชีพการเลี้ยงกบ ไก่ ปลา
ทูบี นัมเบอร์ วัน TO BE NUMBER ONE
สหกรณ์พอเพียง
ห้องสมุดพอเพียง
ขยะพอเพียง
เตรียมรับการประเมิน
นายพงศธร แสงอาวุธ
30,000 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ
290,985

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน/นางกชพร พาลีวัน
500
นางฌารินี ทองมี
500
นางฌารินี ทองมี
*8,000
นางธนพร จะเกรง/นางกชพร พาลีวัน
*5,000
นายศราวุฒิ ประสงค์
*10,000
นายพงศธร แสงอาวุธ/น.ส.ชุดาภรณ์ โทแก้ว
*5,000
น.ส.ศตพร จงแต่งกลาง/นางบัวหลัน คำประมวล
*2,500
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
*1,500
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
*5,000
นางฌารินี ทองมี
43,000
นายพงศธร แสงอาวุธ
30,000
รวมงบทีไ่ ด้จัดสรรรายกิจกรรม
290,985

* งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่

ชื่อโครงการ

1.

โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

โครงการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
น.ส.ชุดาภรณ์ โทแก้ว
66,000 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/งานโสตทัศนูปกรณ์ นายพงศธร แสงอาวุธ/นายศราวุฒิ ประสงค์
5,000
กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำโรงเรียน
นายพงศธร แสงอาวุธ/นายศราวุฒิ ประสงค์
10,000
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
น.ส.ชุดาภรณ์ โทแก้ว
45,000
กิจกรรมประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ
น.ส.ชุดาภรณ์ โทแก้ว
6,000
กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน

2.

3

โครงการสัมพันธ์ชุมชน

นางฌารินี ทองมี

4,000 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

น.ส.ชุดาภรณ์ โทแก้ว

0

นางฌารินี ทองมี/น.ส.จุฑารัตน์ หนูพวก

1,000

(โครงการสร้างความสัมพันธ์

กิจกรรมครูประจำหมู่บ้าน

นางฌารินี ทองมี

0

ระหว่างชุมชน)

กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์

นางฌารินี ทองมี

0

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นางฌารินี ทองมี/น.ส.จุฑารัตน์ หนูพวก

กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน

นางฌารินี ทองมี

0

1,000 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

นางฌารินี ทองมี

500

กิจกรรมงานอนามัย

นางฌารินี ทองมี

500

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

นายพงศธร แสงอาวุธ

โครงการโรงเรียนส่งเสริม

นางฌารินี ทองมี

สุขภาพ
รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ

71,000

3,000

0

รวมงบที่ได้จัดสรรรายกิจกรรม
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สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ที่
1.

2.

ชื่อโครงการ
โครงการบริหารงานฝ่าย

โครงการพัฒนาแผนงาน
โครงการและนโยบาย
(แผนปฏิบัติการประจำปี)

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสางศตพร จงแต่งกลาง

นางบัวหลัน คำประมวล

รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ

กิจกรรม
งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
135,000 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค

35,600

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบุคคล
กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทัว่ ไป
กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
กิจกรรมงานพาหนะรถโรงเรียน
กิจกรรมจัดทำ/ติดตามและรายงานการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
กิจกรรมงบสำรองโรงเรียน

170,600

งบประมาณ
80,000

นางกชพร พาลีวนั
นางธนพร จะเกรง
นางฌารินี ทองมี
นางสางศตพร จงแต่งกลาง
นางบัวหลัน คำประมวล
นางบัวหลัน คำประมวล

10,000
5,000
10,000
5,000
25,000
400

นางบัวหลัน คำประมวล

35,200

รวมงบที่ได้จัดสรรรายกิจกรรม

170,600

สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่
1.

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาครูและบุคคลากร นางธนพร จะเกรง
ชื่อโครงการ

ทางการศึกษา (ส่งเสริมบุคลากรสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ)

2.

โครงการระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน

นางธนพร จะเกรง

กิจกรรม
งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
50,000 กิจกรรมส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมๆ
กิจกรรมศึกษาดูงาน
44,410 กิจกรรมงานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
กิจกรรมงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางธนพร จะเกรง
นางธนพร
นางธนพร
นางธนพร
นางธนพร
นางธนพร

งบประมาณ
50,000

จะเกรง
จะเกรง/นายพงศธร แสงอาวุธ
จะเกรง/ครูที่ปรึกษา
จะเกรง/ครูที่ปรึกษา
จะเกรง/ครูที่ปรึกษา
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0
40,000
4,410
0
0

สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล (ต่อ)
ที่
3.

ชื่อโครงการ

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
นายพงศธร แสงอาวุธ

กิจกรรม

งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอด
2,000 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมรับน้อง
กิจกรรมอบรมวินัยและกฎจราจร
รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ
96,410
หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นายพงศธร แสงอาวุธ
****10,000
นายพงศธร แสงอาวุธ
0
นายพงศธร แสงอาวุธ
0
นายพงศธร แสงอาวุธ
2,000
น.ส.ชุดาภรณ์ โทแก้ว
0
รวมงบที่ได้จัดสรรรายกิจกรรม
96,410

**** งบสาธารณสุข 10,000 บาท (ไม่นำมารวมยอดเงินการจัดสรรงบประมาณปี 2564)
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รายละเอียดโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2564
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ชือ่ โครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เขียนคล่องของนักเรียน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลง
ไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจและ
แรงกระตุ้นให้ เห็น ความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสั ยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่าน
หนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์ให้ปี “2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้
เกิด ผลเป็ น รู ป ธรรมเร็วขึ้น และทำให้ การดำเนิ นการตามเจตนารมณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานรอบสอง ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบว่า มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเพียงร้อยละ 24 ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับได้ และในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้ให้น้ำหนักของความสำคัญของมาตรฐาน
ที่ 6 สูงถึงร้อยละ 15 จากมาตรฐานการประเมิน 7 มาตรฐาน
ดังนั้น โรงเรียนเซไลวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เขียนคล่องของนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ครูและ
นักเรียน เห็นความสำคัญของการอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า
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2.2 เพื่อส่งเสริมนิสัยการอ่าน
2.3 นักเรียนและครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการอ่านได้เป็นอย่างดี
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนและครูทุกคนสามารถใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา
ค้นคว้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครูและนักเรียนทั้งหมด
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนและครูทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน
2.2 นักเรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการอ่าน
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
พ.ค.-มิ.ย.64
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1) กิจกรรมรักการอ่าน
ปีการศึกษา 2564
1,000
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
2) กิจกรรมห้องสมุด
ปีการศึกษา 2564
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
3) กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
3.การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1) รายงานกิจกรรมรักการอ่าน
1–31 มี.ค. 65
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
2) รายงานกิจกรรมห้องสมุด
1–31 มี.ค. 65
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
3) รายงานกิจกรรมพัฒนาเด็กพิการ
1–31 มี.ค. 65
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
เรียนรวม
4.การประเมิน / รายงานผล (A)
1–31 มี.ค. 65
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน
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5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
จำนวน 1,000 บาท ประกอบด้วย
1) งบอุดหนุน
จำนวน 1,000 บาท
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบดำเนินการ
ที่มาของเงิน
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1. กิจกรรมรักการอ่าน
1,000 1,000 งบอุดหนุน
6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context
Evaluation)

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ
คน (Man)

งบประมาณ (Money)

ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ด้านผลผลิต ( Product )

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
มีความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
แบบประเมินโครงการ
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าทีก่ ำหนด แบบบันทึกการเข้าร่วม
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
โครงการ

ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วิธีการ (Method)
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
1. การวางแผนงาน
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
2. การติดตามการ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
ดำเนินงาน
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
3. การบริหารจัดการ ของ มาก”
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
นักเรียนและครูทุกคนมีนสิ ัยรักการอ่าน
โครงการ
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการอ่านได้

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนและครูทุกคนรักการอ่าน
7.2 นักเรียนและครูทุกคนสามารถใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า
8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชือ่ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธิติพชั ร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
สนองกลยุทธ์
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนองมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
ลักษณะโครงการ
ใหม่
√
ต่อเนื่อง ……………
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง
และมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิ ธีการที่หลากหลายแล้วนำผลการประเมินมาพัฒ นา(พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545) จากผลการดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลการประเมินโครงการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในรดับที่ต้องพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นในปี
การศึกษา 2564 โรงเรี ย นจำเป็ น ต้ องวางแผนงาน ออกแบบกิ จกรรมที่จะพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
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มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
เซไลวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5
1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบ
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ

1. วางแผนดำเนินงาน (P)

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 64

-

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
และคณะครู

- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
ตลอดปีการศึกษา
1. สื่อวัสดุฝึกสอนสอบวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา
2. งานทะเบียน
ตลอดปีการศึกษา
3. งานวัดผล
ตลอดปีการศึกษา
3. งานจัดการเรียนการสอน
4. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา
คณิตศาสตร์
5. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา
ภาษาไทย
6. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา
สังคมศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
7. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ตลอดปีการศึกษา
8. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ตลอดปีการศึกษา
9. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานพืน้ ฐานอาชีพ
ตลอดปีการศึกษา
10. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี นาฏศิลป์
ตลอดปีการศึกษา
11. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
12. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (พัฒนาผู้เรียน) ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
13. ยกผลสัมฤทธิ์ O-net (พัฒนาผู้เรียน)
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1–31 มี.ค. 65
1. รายงานการจัดซื้อสื่อวัสดุฝึกสอนสอบวิชาการ
1–31 มี.ค. 65
2. รายงานงานทะเบียน

20,260
1,000
1,000

นางอมรรัตน์
นางกชพร
นางอมรรัตน์
นายศราวุฒิ
นายศราวุฒิ

ขัตติสอน
พาลีวนั
ขัตติสอน
ประสงค์
ประสงค์

1,000
1,000

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

9,000

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน

3,000

นางสาวศตพร จงแต่งกลาง

5,000

นางธนพร จะเกรง

5,000

นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว

1,000

นายพงศธร แสงอาวุธ

20,000
5,000

นายพงศธร แสงอาวุธ
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน

-

นางกชพร พาลีวนั

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นางกชพร พาลีวนั
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กิจกรรม/งานสำคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3. รายงานงานวัดผล
4. รายงานงานจัดการเรียนการสอน
5. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
7. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
8. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
10. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานพืน้ ฐานอาชีพ
11. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี นาฏศิลป์
12. รายงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (พัฒนาผู้เรียน)
14. ยกผลสัมฤทธิ์ O-net (พัฒนาผู้เรียน)
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65

-

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นายศราวุฒิ ประสงค์

1–31 มี.ค. 65

-

นางกชพร พาลีวนั

1–31 มี.ค. 65

-

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

1–31 มี.ค. 65

-

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน

1–31 มี.ค. 65

-

นางสาวศตพร จงแต่งกลาง

1–31 มี.ค. 65

-

นางธนพร จะเกรง

1–31 มี.ค. 65

-

นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว

1–31 มี.ค. 65

-

นายพศธร แสงอาวุธ

1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65

-

นายพศธร แสงอาวุธ
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน

5. งบประมาณที่ใช้

ที่
1.
2.
3.

5.1 งบอุดหนุนงบประมาณ 72,260 บาท
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
สื่อวัสดุฝึกสอนสอบ
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
20,260
1,000

รวม
20,260
1,000

1,000

1,000
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ที่
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
และวัฒนธรรม
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

11. ยกผลสัมฤทธิ์ O-net
6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context
Evaluation)

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation)

งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,000

รวม
1,000

9,000

9,000

งบอุดหนุน

3,000

3,000

งบอุดหนุน

5,000

5,000

งบอุดหนุน

5,000

5,000

งบอุดหนุน

1,000

1,000

งบอุดหนุน

20,000

20,000 งบพัฒนาผู้เรียน

5,000

5,000 งบพัฒนาผู้เรียน

ที่มาของงบ
งบอุดหนุน

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ
คน (Man)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
แบบประเมินโครงการ
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าทีก่ ำหนด แบบบันทึกการเข้าร่วม
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป
โครงการ

งบประมาณ (Money)

งบประมาณการดำเนินโครงการมีความ แบบประเมินโครงการ
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
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หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร วิธกี าร (Method)
(Input Evaluation) (ต่อ)

ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ด้านผลผลิต ( Product )

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
1. การวางแผนงาน
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
2. การติดตามการ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
ดำเนินงาน
ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
3. การบริหารจัดการ ของ มาก”
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
นักเรียนมีความรู้และทักษะตาม
โครงการ
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ มี
ทักษะเชิงวิชาการและการดำรงชีวิตซึ่ง
เกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น
8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอมรรัตน์ ขัตติสอน)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข้อที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายศราวุฒิ ประสงค์
ใหม่
√ ต่อเนื่อง ……………
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่แพร่กระจายจากทุกมุมโลกได้ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเกือบทุกด้าน
เทคโนโลยีรวมถึงกระแสข้อมูลข่าวสารได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกในด้านการศึกษานับได้ว่า
เทคโนโลยีได้ทำให้กระบวนการจัดการศึกษามีพัฒนาการทีเ่ ปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นำไปสู่การค้นพบวิธีการใหม่ๆใน
การปฎิวัติระบบรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาการจัดการศึกษาจากรูปแบบเดิมมาสู่รูปแบบใหม่นำมาซึ่งนวัตกรรม
หลากหลายรูปแบบเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ผสมผสาน สนับสนุนกลไกการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
โรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มต่างๆ จำเป็นต้องใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน
และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความหลากหลายในการเรียนรู้ สื่อ สื่อเทคโนโลยีต่างๆมี
สภาพเก่า ชำรุด และล้าหลังไม่ทนั สมัย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้และทันสมัย
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ครู และชุมชน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2.2. เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2.3. สนับสนุนการอบรมพัฒนาครูในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
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3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
1.2 ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2) เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3.2.2 ครูผู้สอนร้อยละ 100 สามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
เม.ย. - พ.ค. 64
นายศราวุฒิ ประสงค์
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสื่อ ICT
ตลอดปีการศึกษา
2,000
นายศราวุฒิ ประสงค์
- กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและ
ตลอดปีการศึกษา
3,000
นายศราวุฒิ ประสงค์
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- รายงานกิจกรรมกิจกรรมปรับปรุง
1–31 มี.ค. 65
นายศราวุฒิ ประสงค์
พัฒนาสื่อ ICT
- กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและ
1–31 มี.ค. 65
นายศราวุฒิ ประสงค์
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
1–31 มี.ค. 65 นายศราวุฒิ ประสงค์
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน
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5. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณที่ใช้ จำนวน 5,000 บาท ประกอบด้วย
- งบเงินอุดหนุน จำนวน 5,000 บาท
ที่
กิจกรรม/
งบดำเนินการ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสื่อ ICT
2,000
2 กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและ
3,000
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่มาของงบ
รวม
2,000
3,000

งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท
(Context
Evaluation)
ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
คน (Man)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
ด้านกระบวนการ
1. การวางแผนงาน
(Process Evaluation) 2. การติดตามการ ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการของ
โครงการ
ด้านผลผลิต
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ
(Product )

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
เครือ่ งมือที่ใช้
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบายโรงเรียน
แบบประเมิน
มาตรฐานการศึกษาชาติ กับวัตถุประสงค์
โครงการ
ของโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับ
ความพึงพอใจที่ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าทีก่ ำหนด และ แบบบันทึกการ
เข้าร่วมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
เข้าร่วมโครงการ
งบประมาณการดำเนินโครงการมีความ
แบบประเมิน
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
โครงการ
วัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม แบบประเมิน
สามารถจัดโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
โครงการ
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินโครงการ
การวางแผนงาน การติดตามผลและการ
บริหารจัดการโครงการเป็นระบบ ที่ระดับ
ความพึงพอใจ ระดับ “ระดับมาก”
โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
7.2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายศราวุฒิ ประสงค์)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชือ่ โครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

แนะแนวการศึกษา
ข้อที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายศราวุฒิ ประสงค์
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาตินั้น การแนะแนว เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนรู้จักทางที่จะใช้ความสามารถขณะที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มากที่สุดและรู้จักเลือกตัดสินใจสิ่งต่าง ๆได้โดยชาญฉลาดมีเหตุผลและถูกต้อง
นอกจากนั้นการแนะแนวยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีจนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการ
การดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนมีหลายกิจกรรมในงานแนะแนวที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่
ดีขึ้น เช่น การแนะแนวศึกษาต่อ การปัจฉิมนิเทศนักเรียน รวมไปถึงการให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยในการชักชวน
ให้น้องได้มาศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คำปรึกษาแนะแนวแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
2. เพือ่ แนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6
3. เพือ่ ให้โรงเรียนมีนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและสามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้
5. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทางทุนทรัพย์ในการศึกษาให้กับนักเรียน
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
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1. จัดทำเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานแนะแนวปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
2. แนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้ร้อยละ 100
3. มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับบริการ รับทราบ และเข้าใจในข้อมูล ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง และมีภูมิคุมกันในตัวเอง
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมร้อยละ 80
2. นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมคมจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพืน้ ฐานร้อยละ 100
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลา
พ.ค. 64

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายศราวุฒิ ประสงค์

- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
- ประชุมชี้แจง
2. ดำเนินการตามแผน (D)
- กิจกรรมงานรับนักเรียน
- กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ
(Open house)
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมงาน ก.ย.ศ.

พ.ค. 64 - มิ.ย. 65
ม.ค.- มี.ค. 65
พ.ค. – มิ.ย. 65
ก.พ. –มี.ค. 65
ก.พ. –มี.ค. 65
ตลอดปีการศึกษา

500
15,000
1,000
5,000
3,500
8,083

นายศราวุฒิ ประสงค์
นางกชพร พาลีวัน
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- กิจกรรมงานรับนักเรียน
1–31 มี.ค. 65
- กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ
1–31 มี.ค. 65
(Open house)
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
1–31 มี.ค. 65
- กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ
1–31 มี.ค. 65
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1–31 มี.ค. 65
- กิจกรรมงาน ก.ย.ศ.
1–31 มี.ค. 65
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน
1–31 มี.ค. 65
- - วิเคราะห์และรายงานผลการ
ปฏิบัตกิ ารกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

นายศราวุฒิ ประสงค์
นางกชพร พาลีวัน

-

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์

-

นายศราวุฒิ ประสงค์

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 33,083 บาท ประกอบด้วย
1) งบอุดหนุน
จำนวน 10,000 บาท
2) งบพัฒนาผู้เรียน
จำนวน 15,000 บาท
3) งบสนับสนุนจากกองทุน กยศ. จำนวน 8,083 บาท
งบดำเนินการ
กิจกรรม/
ที่
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. กิจกรรมงานรับนักเรียน
500
2. กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ
2,500 9,500
(Open house)
3. กิจกรรมปฐมนิเทศ
- 1,000
4. กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อ
3,000 2,000
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1,000 2,500
6. กิจกรรม ก.ย.ศ.
- 8,083

รวม
500
15,000
1,000
5,000
3,500
8,083
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จและวิธกี าร
หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
ความสอดคล้องระหว่าง
บริบท (Context
นโยบายโรงเรียน
Evaluation)
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation)

คน (Man)

งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

1. ด้านผลผลิต (Product)

วัสดุ/อุปกรณ์
(Material)
ผลทีเ่ กิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
มีความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับวัตถุประสงค์
ของโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนด และเข้าร่วมร้อยละ 80
ขึน้ ไป
ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสม สามารถจัด
โครงการได้ตามวัตประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการ
ดำเนินโครงการ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ตัวเอง และมีภูมิคุมกัน ทักษะ
ชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
โครงการ

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมโครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
7.2 นักเรียนมีความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันใหม่ต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษา
7.3 โรงเรียนเป็นแหล่งช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษานักเรียน
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7.4 นักเรียนในโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือสามารถเลือกเรียนตามความถนัด สนใจและมี
เจตคติที่ดีต่อโรงเรียน
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายศราวุฒิ ประสงค์)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเส
นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
ใหม่
√ ต่อเนื่อง ……………
1 เมษายน 2564 – 30 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้น อยู่ที่การพัฒนาตาหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน อย่างบูรณา
การ คือ ด้านศีลจะพัฒนาพฤติกรรมให้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิจะพัฒนาให้
มีจิตใจที่เข็มแข็งละมีสุขภาพดีมีความสุขสงบ ด้านปัญญาเป็นการพั ฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต
ซึ่งไตรสิ ก ขาจะส่ งผลให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การศึ ก ษาพั ฒ นาสู่ การมี ชี วิต ที่ ดี งาม มี ค วามสุ ข และดำเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่า ง
เหมาะสมทำให้ชีวิตที่สันติสุขได้อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพในสังคม และการศึกษาแนววิถีพุทธนี้มี
ความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพื้นฐานของวิถี ชีวิตและ
จิ ต ใจ ในปั จ จุ บั น ประชากรไทย 90 % นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา ดั งนั้ น การจั ด การศึ ก ษาแนววิ ถี พุ ท ธจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนไทยมาก หน่วยงานภาครัฐ คณะสงฆ์ไทย ประชาชนไทย ประชาชนไทย คาดว่าจะ
เป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒ นาระบบการศึกษาไทยให้ มีเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒ นาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด
ดังนั้น โรงเรียนเซไลวิทยาคมคม จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดกิจกรรมการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึง ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยจัดโครงการวิถีพุทธ ขึ้นในปีการศึกษา 2564
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง
3. เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
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4. เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1) นักเรียนปฏิบัตติ นตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธได้ถูกต้อง
2. เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและบุคลากรทุกคน มีคุณธรรม ศีลธรรม ประพฤตปฏิบัติตนตามแนวตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญได้ถูกต้องร้อยละ 80
2. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ และครูบาอาจารย์
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
พ.ค. 64
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
- ประชุมชี้แจง
2. ดำเนินการตามแผน (D)
- 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
2,000
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
วิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม
- วันสำคัญทางศาสนา
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
1) วันมาฆบูชา
16 ก.พ. 65
2) วันวิสาขบูชา
26 พ.ค. 64
3) วันอาสาฬหบูชาและวัน
24-25 ก.ค. 64
4,657
เข้าพรรษา
4) วันวันออกพรรษา
21 ต.ค. 64
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและ
มิ.ย. - ก.ค. 64
1,000
จริยธรรมโรงเรียน
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- รายงานกิจกรรม 29 ประการสู่
1-31 มี.ค. 65
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรม
1-31 มี.ค. 65
- รายงานกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา
- รายงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
มิ.ย. - ก.ค. 65
และจริยธรรมโรงเรียน
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
1-31 มี.ค. 65
- วิเคราะห์และรายงานผลการ
ประเมิน
- วิเคราะห์และรายงานผลการ
ปฏิบัติการกิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

-

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

-

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

-

นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
จำนวน 7,657 บาท ประกอบด้วย
- งบสนับสนุนจากโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 7,657 บาท
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบดำเนินการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/
- 2,000
โรงเรียนคุณธรรม
2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

-

3 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โรงเรียน

-

-

4,657

1,000

ที่มาของเงิน
รวม
2,000 งบสนับสนุน
โรงเรียนวิถี
พุทธ
4,657 งบสนับสนุน
โรงเรียนวิถี
พุทธ
1,000 งบสนับสนุน
โรงเรียนวิถี
พุทธ
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6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ ความสอดคล้องระหว่าง
บริบท (Context
นโยบายโรงเรียน
Evaluation)
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร คน (Man)
(Input Evaluation)

หัวข้อที่ประเมิน
ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation) (ต่อ)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

วัสดุ/อุปกรณ์
(Material)
1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการ
ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ
ของโครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
มีความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนด และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้น
ไป

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ทีใ่ ช้ในการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบ ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ
“ระดับมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ

นักเรียนและบุคลากรทุกคน มี
แบบประเมินโครงการ
คุณธรรม ศีลธรรม ประพฤตปฏิบัติ
ตนตามแนวตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการเกื้อกูลสัมพันธ์ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทัง้ นักเรียนและ
สังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน
2. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง
8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์ )
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางกชพร พาลีวัน
ลักษณะโครงการ
ใหม่
√ ต่อเนื่อง ……………
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2564 – 30 มีนาคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ทุกชั้นเรียน โดยกำหนดหลักการจุดหมาย โครงสร้างการจัดทำหลักสูตร การจัดอัตราเวลาเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้
ดังนั้ น โรงเรีย นเซไลวิทยาคมคมจึงได้ดำเนิน การจัดทำหลั กสูตรสถานศึกษา หลั กสู ตรท้องถิ่น
ร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นใช้ในสถานศึกษา และได้พัฒนาหลักสูตร
ให้มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ตอบสนองความต้องตาม
บุ ค ลิ ก ภาพและความถนั ด ของนั ก เรี ย นเน้ น ทั ก ษะอาชี พ โดยมี ก ารปรั บ ปรุ งพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร
ท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนให้ส อดคล้อ งกับหลั กสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่ นและสนองความ
ต้องการ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100
3.1.2 สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ
100
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เป็น
แบบมาตรฐาน
3.2.2 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น
3.2.3 ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นมีความสมบูรณ์
แบบและเป็นปัจจุบัน
3.2.4 สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
3.2.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
3.2.6 สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรม
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม
หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรม พัฒนา
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม
หลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความ
สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง ความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน

ระดับดีมาก
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
3. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตัง้ คณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
2.1กิจกรรมกิจกรรมงานปรังปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมติดตามการใช้
หลักสูตร
2.2 กิจกรรมชุมชน
2.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน
2.4 กิจกรรม PLC
2.5 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
2.7 กิจกรรมบำเพ็ญเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
2.8 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
4. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- รายงานกิจกรรม
5. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
1) งบอุดหนุน
2) งบพัฒนาผู้เรียน
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งบประมาณ
-

ตลอดปีการศึกษา

500

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

24,770

ผู้รับผิดชอบ
นางกชพร พาลีวัน

นางกชพร พาลีวัน

นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางกชพร พาลีวัน
นายพงศธร แสงอาวุธ
นายศราวุฒิ ประสงค์
นางฌารินี ทองมี

ตลอดปีการศึกษา
เสร็จสิ้นกิจกรรม

35,715
-

นางกชพร พาลีวัน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

1-31 มี.ค. 65

-

นางกชพร พาลีวัน

จำนวน 60,985 บาท ประกอบด้วย
จำนวน
500 บาท
จำนวน 60,485 บาท
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ที่

1.

2

3

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ

งบดำเนินการ
ที่มาของเงิน
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวม
สอย
กิจกรรมกิจกรรมงานปรังปรุงและ
500
500
งบอุดหนุน
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมติดตาม
การใช้หลักสูตร
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
16,000 5,7700 24,770 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- วิทยากร
3,000
- พาหนะ
3,000
- อาหาร+อาหารว่าง
9,000
- ค่าป้าย
1,000
- สถานที่
2,000
- อื่นๆ
1,000
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
25,000
5000 5,715 35,715 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานที่
- ค่าชดเชยน้ำมันรถ
20,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน-ครู
3,000
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
3,000
- สถานที่
2,000
2,000

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน

ตัวแปร/ตัวชี้วัดทีต่ ้องการ
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ประเมิน
1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย ความสอดคล้องระหว่าง
หรือบริบท (Context
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
Evaluation)ของโครงการ
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการ
การศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับ
ความพึงพอใจที่ระดับ “ดี
มาก”
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หัวข้อที่ประเมิน
2. เพื่อประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation) ของโครงการ

ตัวแปร/ตัวชี้วัดทีต่ ้องการ
ประเมิน
1. คน (Man)

งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)

3. เพื่อประเมินกระบวนการ 1. การวางแผนงาน
(Process Evaluation)ของ 2. การติดตามการ ดำเนินงาน
โครงการ
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ
4. ด้านผลผลิต ( Product )

ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่
ใช้ประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้า แบบบันทึก
ที่กำหนด และเข้าร่วมร้อยละ การเข้าร่วม
80 ขึ้นไป
โครงการ
งบประมาณการดำเนิน
แบบ
โครงการมีความเหมาะสม
ประเมิน
ส่งผลให้การดำเนินโครงการ โครงการ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมี แบบ
ความเหมาะสม สามารถจัด ประเมิน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ โครงการ
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการ แบบ
ดำเนินการ
ประเมิน
โครงการ
การวางแผนงาน การติดตาม แบบ
ผลและการบริหารจัดการ
ประเมิน
โครงการเป็นระบบ ที่ระดับ โครงการ
ความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก”
โรงเรียนเซไลวิทยาคมคมมี
แบบ
หลักสูตรสถานศึกษา
ประเมิน
สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการใช้ โครงการ
และติดตามการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้
เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร
7.3 นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางกชพร พลีวัน)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ประกันภายในสถานศึกษา
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม มุ่งสู่คุณภาพความเป็นสากล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นาอมรรัตน์ ขัตติสอน , นางกชพร พาลีวัน
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่ าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 กำหนดให้ ส ถานศึกษาจัดให้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ดังนั้น เพื่อสนองต่อ พ.ร.บ. และเพื่อให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไป ตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.. เพื่อนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมายตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม
1.2 ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน
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2) เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัด
กิจกรรม
2.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมาย
3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.1 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
3.2 มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1) กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2) กิจกรรมนิเทศภายใน
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1) รายงานกิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2) รายงานกิจกรรมนิเทศภายใน
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลา
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นาอมรรัตน์ ขัตติสอน ,
นางกชพร พาลีวัน

ตลอดปีการศึกษา

-

ตลอดปีการศึกษา

-

มี.ค. 65

-

มี.ค. 65

-

1–31 มี.ค. 65

-

นาอมรรัตน์ ขัตติสอน ,
นางกชพร พาลีวัน
นางฌารินี ทองมี
นาอมรรัตน์ ขัตติสอน ,
นางกชพร พาลีวัน
นางฌารินี ทองมี
นาอมรรัตน์ ขัตติสอน ,
นางกชพร พาลีวัน
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5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
1) งบอุดหนุน

จำนวน 1,000 บาท
จำนวน 1,000 บาท

ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
1. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. นิเทศภายใน

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context
Evaluation)

ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation)

งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
500

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ
คน (Man)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์
(Material)

ประกอบด้วย

-

-

500

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ 80
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่กำหนด
และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป
งบประมาณการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ

ที่มาของเงิน
รวม
500

งบอุดหนุน

500

งบอุดหนุน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
โครงการ

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมโครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
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6. การประเมินผล (ต่อ)
หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการ
1. การวางแผนงาน
(Process Evaluation) 2. การติดตามการ
ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ
ของโครงการ
ด้านผลผลิต (Product) ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
การวางแผนงาน การติดตามผลและการ แบบประเมิน
บริหารจัดการโครงการเป็นระบบ ที่
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ ระดับ “ระดับ
มาก”
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน แบบประเมิน
สถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการ
ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
2. มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางอมรรัตน์ ขัตติสอน)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1.6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางฌารินี ทองมี
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงราชการที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกร
ชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความ
มีเหตุผล การสร้างภู มิคุ้มกัน ที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณ ธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561)
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาใน
สังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
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โรงเรี ย นเซไลวิท ยาคม เป็ น โรงเรียนในสั งกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 19 ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์โรงเรียน ที่
กล่าวว่า“นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และสนองอัตลักษณ์
ของ
โรงเรียน “อยู่อย่างพอเพียง”และกลยุทธ์การพัฒ นาสถานศึกษา ข้อที่ 2 คือ “พัฒนา คุณธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน
และคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริห ารจัดการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาโดยตลอด ประกอบกับโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”และเป็นแบบอย่างในการขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาอื่น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง ขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ นั กเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะอาชีพระหว่างเครือข่าย/ชุมชนใกล้เคียง
3. เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง
1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างถูกต้อง
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ใน ด้านคุณภาพ
1.4 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแบบครบวงจร
จำนวน 2 ศูนย์
1.6 มีการจัดอบรมทักษะอาชีพระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงอย่างน้อย 2 โรงเรียน
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง
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2.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นแหล่งเรียนรู้
2.4 มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรการวางแผน
3) ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
- การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- แบบทดสอนักเรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐาน มีทักษะอาชีพและดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลลัพธ์
1. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้
2. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้แบบเกื้อกูล ตามหลักปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วิธีการและกิจกรรมในการดำเนินงาน
กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมตั ิโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทิน/ประชุมชี้แจง

ระยะเวลา
พ.ค. 64

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายธิติพัชร์ มาลา
นางฌารินี ทองมี
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กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1) กิจกรรมเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้ ตลอดปีการศึกษา
2) กิจกรรมมัลเบอรี่เซไลใส่ใจสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา
3) กิจกรรมทักษะอาชีพการเลี้ยงกบ
การเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงปลา
4) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
5) กิจกรรมสหกรณ์พอเพียง
6) กิจกรรมห้องสมุดพอเพียง
7) กิจกรรมขยะพอเพียง
8) เตรียมรับการประเมิน ศรร.
3. การติดตาม /การตรวจสอบ (C)
- รายงานกิจกรรม
- ประเมิ น ความสำเร็ จ แต่ ล ะ
กิจกรรม
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
1) งบเงินอุดหนุน
2) งบพัฒนาผู้เรียน

งบประมาณ
8,000
5,000

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ตลอดปีการศึกษา

5,000

ตลอดปีการศึกษา

2,500

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ม.ค.65–31มี.ค.65

1,500
5,000
43,000

มี.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
นางฌารินี ทองมี
นางธนพร จะเกรง
นางกชพร พาลีวัน
นายศราวุฒิ ประสงค์
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
นางบัวหลัน คำประมวล
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
นางอมรรัตน์ ขัตติสอน
นางฌารินี ทองมี และคณะ
นางฌารินี ทองมี
นางธนพร จะเกรง
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
นางฌารินี ทองมี
นางธนพร จะเกรง
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง

จำนวน 80,000 บาท ประกอบด้วย
จำนวน 43,000 บาท
จำนวน 37,000 บาท
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

1. กิจกรรมเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้
2. กิจกรรมมัลเบอรี่เซไลใส่ใจสุขภาพ
3. กิจกรรมทักษะอาชีพการเลี้ยงกบ
การเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงปลา
4. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
5. กิจกรรมสหกรณ์พอเพียง
6. กิจกรรมห้องสมุดพอเพียง
7. กิจกรรมขยะพอเพียง
5. เตรียมรับการประเมิน ศรร.
รวม (แปดหมื่นบาทถ้วน)

งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
8,000
5,000
10,000

รวม
8,000
5,000
10,000

5,000
2,500
1,500
5,000
43,000
80,000

5,000
2,500
1,500
5,000
43,000
80,000

-

-

ที่มาของเงิน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน

เงินอุดหนุน

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ ความสอดคล้องระหว่าง
บริบท (Context
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
Evaluation)
การศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation)

คน (Man)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ ร้อยละ
80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจ
ที่ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนด และเข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไป
งบประมาณการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
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หัวข้อที่ประเมิน
ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
การวางแผนงาน การติดตามผลและ แบบประเมินโครงการ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบ ที่ระดับความพึงพอใจ ระดับ
“ระดับมาก”
นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา แบบประเมินโครงการ
ผู้ปกครอง เป็นผู้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ
กิจพอเพียงแบบเกื้อกูล
8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางฌารินี ทองมี)
ตำแหน่ง ครู

ลงชือ่ ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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โครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

กีฬาสีภายใน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายพงศธร แสงอาวุธ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น กี ฬ าทุ กชนิ ดได้แพร่ ห ลายในโรงเรียนและชุม ชน จะสั งเกตได้ว่านัก เรี ยนใช้ ส นามกีฬ าของ
โรงเรียน เล่ นกีฬาเกือบทุ กประเภท การเล่นกีฬานอกจากได้ออกกำลังกายให้ร่างกาย มีสุขภาพที่ดี กีฬายิ่งมี
บทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคี ป้องกันยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทัก ษะด้านกีฬา ตามความถนัด
ของตนเอง และความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล ทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญจึงจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้าน
กีฬา และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒ นาเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของนักเรียนให้มีความแข็งแรงทุกคน
2.2 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
2.3 เพื่อสร้างความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
2) เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาตามความถนัดและสนใจ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อำวังสะพุง จังหวัดเลย

หน้า 75

3.2.2 นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของการเล่นกีฬา การเชียร์กีฬา มีน้ำใจนักกีฬา
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมมีสุขภาวะทางร่างกายทีด่ ี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม
กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1. กิจกรรมกีฬาภายใน
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1) รายงานกิจกรรมกีฬาภายใน

ระยะเวลา
พ.ค. 64

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศธร แสงอาวุธ
และคณะครู

ธ.ค. 64

30,000

นายพงศธร แสงอาวุธ

มี.ค. 65

-

นายพงศธร แสงอาวุธ

3. การประเมิน / รายงานผล (A)
1– 31 มี.ค. 65
นายพงศธร แสงอาวุธ
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
4. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
จำนวน 30,000 บาท ประกอบด้วย
1) งบพัฒนาผู้เรียน
จำนวน 30,000 บาท
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบดำเนินการ
ที่มาของเงิน
ที่
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
รวม
1. กิจกรรมกีฬาภายใน
18,000
12,000 30,000 งบพัฒนา
- ค่าอาหารครู
5,000
ผู้เรียน
- ค่าอาหารแขกผู้มีเกียรติ
3,000
- ค่ารางวัล
7,000
- ค่าปูนขาว
300
- ค่าสี
200
- ค่าบำรุงสี
2,000
- ค่าป้ายไวนิล
1,000
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
ที่
งบประมาณ
- ตาข่ายฟุตบอล 7 คน
- ค่าเช่าเต้น
- ค่าน้ำมันมวย / เคาเตอร์เพน / ผ้าล็อก
- ค่าเครื่องเสียง
- อื่น ๆ

งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,500
1,000
1,000
3,000
5,000

ที่มาของเงิน
รวม

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context
Evaluation)

หัวข้อที่ประเมิน
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation)

ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
คน (Man)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการร้อยละ 80
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก”
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป
งบประมาณ (Money)
งบประมาณการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์
วิธีการ (Method)
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์ (Material) วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
1. การวางแผนงาน
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
2. การติดตามการ
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
ดำเนินงาน
ที่ระดับความพึงพอใจระดับ “ระดับ
3. การบริหารจัดการ ของ มาก”
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุขและมี

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
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โครงการ

ทักษะด้านกีฬาทีด่ ีขึ้น

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถเล่นกีฬาตามความถนัดของตัวเองได้อย่างเต็มที่
2. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายพงศธร แสงอาวุธ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกชพร พาลีวัน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อำวังสะพุง จังหวัดเลย

หน้า 78

ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว

ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ใหม่
 ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมี การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเซไล
วิทยาคม อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นโรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
2) เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ
2.2 โรงเรียนร่มรื่น นักเรียนมีที่พักเวลาพักกลางวัน หรือเวลาที่ครูต้องการนำนักเรียน
ไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
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2.3 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกพอเพียง
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1) พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/
งานโสตทัศนูปกรณ์
2) พัฒนาระบบน้ำโรงเรียน

ระยะเวลา
พ.ค. 64

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว

ตลอดปีการศึกษา

5,000

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ตลอดปีการศึกษา
3) พัฒนาอาคารสถานที่
4) ประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
5) กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายใน
โรงเรียน
3. การติดตาม/ตรวจสอบ (C)
1) พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/
1–31 มี.ค. 65
งานโสตทัศนูปกรณ์
2) พัฒนาระบบน้ำโรงเรียน
1–31 มี.ค. 65

45,000
6,000
-

นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว

3) พัฒนาอาคารสถานที่
4) ประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ
5) กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายใน
โรงเรียน
4. การประเมิน/รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ

-

1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65

-

1–31 มี.ค. 65

-

นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
นายพงศธร แสงอาวุธ
นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
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ดำเนินงาน
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
จำนวน 66,000 บาท ประกอบด้วย
1) งบอุดหนุน
จำนวน 66,000 บาท
ที่
งบดำเนินการ
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า/งานโสตฯ
5,000
2 พัฒนาระบบน้ำโรงเรียน
10,000
3 พัฒนาอาคารสถานที่
45,000
4 ประกวดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ
6,000
6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท
(Context
Evaluation)
ด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
คน (Man)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
ด้านกระบวนการ
(Process
Evaluation)
ด้านผลผลิต
(Product)

รวม
5,000
10,000
45,000
6,000

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบายโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาชาติ กับวัตถุประสงค์
ของโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับ
ความพึงพอใจที่ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าทีก่ ำหนดและ
เข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป
งบประมาณการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสมสามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
สามารถจัดโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

ที่มาของงบ
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินโครงการ แบบประเมินโครงการ

1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการดำเนินงาน

การวางแผนงาน การติดตามผลและการ
แบบประเมินโครงการ
บริหารจัดการโครงการเป็นระบบที่ระดับ
3. การบริหารจัดการของโครงการ ความพึงพอใจระดับ “ระดับมาก”
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร แบบประเมินโครงการ
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
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ความสะดวกพอเพียง มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่า
เรียน น่าเชื่อถือ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอื่นๆ มีความมั่นคง ปลอดภั ย
พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว)
ตำแหนง พนักงานราชการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางฌารินี ทองมี)
ตำแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

สัมพันธ์ชุมชน
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางฌารินี ทองมี
ใหม่
 ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 มี แ นวทางการจั ด การศึ ก ษาตามมาตราที่ 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิ ชาชีพ
สถาบันการศึกษาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่ น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จัก เลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก ารพัฒ นาระหว่างชุมชนกับโรงเรียนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่ อใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารงาน จะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากครูผู้สอนเป็นการช่วยให้
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าของงานปัญหาละอุปสรรคเพื่อจะได้หาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขให้บรรลุถึง
เป้าหมายได้อย่างสูงสุดจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นระบบอีกทั้งยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย
โรงเรียนเซไลวิทยาคม เห็ นความสำคั ญในการสร้างสั มพันธภาพที่ดีระหว่ างชุมชนกับโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กำหนดแนวทาง
ในการพัฒ นาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อผู้เรียน อีกทั้งยังได้
จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินในในการบริหาร
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
3. เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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4.
5.
6.
7.

เพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและสื่อ Social Media

3. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารกำกับ ติดตามนิเทศ
ผลงาน
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บในรูปแบบรูปเล่มครบถ้วน
2. โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่าง ๆ จำนวน 1 เว็บไซต์
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม/งานสำคัญ

ระยะเวลา

1. วางแผนดำเนินงาน (P)
พ.ค. 64
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
- ประชุมชี้แจง
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2) ครูประจำหมู่บ้าน
3) ประชุมผูป้ กครองนักเรียน
4) งานประชาสัมพันธ์
5) ปราชญ์ชาวบ้าน

ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
มิ.ย. - ก.ค 64
ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

นางฌารินี ทองมี
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง

1,000

นางฌารินี ทองมี
นางสาวจุฑารัตน์ หนูพวก
นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี

3,000
-

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซไลวิทยาคม อำวังสะพุง จังหวัดเลย

หน้า 84

4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม(ต่อ)
กิจกรรม/งานสำคัญ
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1) รายงานการดำเนินกิจกรรม
2)ตรวจติดตามการรายงานการ
ดำเนินกิจกรรม
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
-วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

รายงานการดำเนินกิจกรรม
หลังดำเนินการสิ้นเสร็จ 30 วัน

-

1-31 มี.ค. 65

-

ผู้รับผิดชอบ
นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี

5. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 4,000 บาท ประกอบด้วย
1) งบอุดหนุน จำนวน 4,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ค่าตอบแทน

งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,000
3,000

ที่มาของเงิน
รวม
1,000
3,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท
(Context Evaluation)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ
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6. การประเมินผล (ต่อ)
หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Input คน (Man)
Evaluation)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
ด้านกระบวนการ (Process
Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการ
ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป
งบประมาณการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดับ
“ระดับมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ แบบประเมินโครงการ
มีประสิทธิภาพ ใช้ในการบริหาร
กำกับ ติดตามนิเทศผลงาน,
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในการจัดการการศึกษา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
3. ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ
5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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6. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
7. โรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Social Media
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางฌารินี ทองมี)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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โครงการ
สนองกลยุทธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางฌารินี ทองมี

ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ใหม่
 ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

สนองมาตรฐาน

2. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กับกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จนได้รับรางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3 ปี ติดต่อกัน เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒ นาเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงได้จั ดกิจกรรม
หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีมี น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกขั้นตอนในการดูแลสุขภาพร่วมกัน
โดยเฉพาะการป้องกันโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
4. ส่งเสริมผู้เรียน เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
5. นักเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง
6. ให้ครูและนักเรียนได้ตรวจสุขภาพทุกปีโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคก
หนองแก โรงพยาบาลวังสะพุง/เลย/อื่น ๆ และสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอวังสะพุง
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมาย
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1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพดี น้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ร้อยละ 95
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีสุขภาพดีมีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติดจนส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระดีขึ้น
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคมมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่สมบูรณ์
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม
กิจกรรม/งานสำคัญ
4. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
5. ดำเนินการตามแผน (D)
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2. กิจกรรมงานอนามัย
3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1) รายงานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2) รายงานกิจกรรมงานอนามัย
3) รายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
5. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
6. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
1) งบอุดหนุน

ระยะเวลา
พ.ค. 64

งบประมาณ
-

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

500
500
-

นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี
นายพงศธร แสงอาวุธ

มี.ค. 65
มี.ค. 65
มี.ค. 65

-

นางฌารินี ทองมี
นางฌารินี ทองมี
นายพงศธร แสงอาวุธ

1– 31 มี.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
นางฌารินี ทองมี

นางฌารินี ทองมี

จำนวน 1,000 บาท ประกอบด้วย
จำนวน 1,000 บาท
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
ที่
งบประมาณ
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2. กิจกรรมงานอนามัย

งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
500
500

ที่มาของเงิน
รวม
500
500

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context
Evaluation)

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation)

ด้านกระบวนการ (Process
Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการ
วัตถุประสงค์ ของโครงการร้อยละ 80
ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึงพอใจที่
ระดับ “ดีมาก”
คน (Man)
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป
งบประมาณ (Money)
งบประมาณการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์
วิธีการ (Method)
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
1. การวางแผนงาน
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
2. การติดตามการดำเนินงาน
การบริหารจัดการโครงการเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการ ของ
ที่ระดับความพึงพอใจระดับ “ระดับ
โครงการ
มาก”
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุขและ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อและสิ่งเสพติด

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
โครงการ

แบบบันทึกการเข้า
ร่วมโครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
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2. นักเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกขั้นตอนในการดูแลสุขภาพร่วมกัน โดยเฉพาะการ
ป้องกันโรคติดต่อสิ่งเสพติดและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
3. นักเรียน เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
4. นักเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง
5. ครูและนักเรียนได้ตรวจสุขภาพทุกปีโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกหนองแก
โรงพยาบาลวังสะพุง/เลย/อื่น ๆ และสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอวังสะพุง
8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางฌารินี ทองมี)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

บริหารงานฝ่าย
ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงบประมาณขอสถานศึกษามุ่งเน้ นความเป็น อิส ระในการบริ ห ารจัดการ มีความคล่ องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึก ษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริห ารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานด้านงานงบประมาณของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1. การบริหารจัดการด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความคล่องตัว บุคลากรสามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย ร้อยละ 95
2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการ
บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
2) เชิงคุณภาพ
1. งานด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความคล่องตัว รองรับกับการบริหารจัด การศึกษาตาม
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการ
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บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่กำหนดจนได้รับผลตามเป้าหมาย
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่คล่องตัว สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ได้และบรรลุเป้าหมาย
3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจาก
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
พ.ค. 64
น.ส.ศตพร จงแต่งกลาง
- แต่งตั้งคณะทำงาน
และคณะ
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
ตลอดปีการศึกษา
80,000 นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา
10,000 นางกชพร พาลีวัน
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ตลอดปีการศึกษา
10,000 นางฌารินี ทองมี
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบุคคล
ตลอดปีการศึกษา
5,000
นางธนพร จะเกรง
- กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
ตลอดปีการศึกษา
5,000
น.ส.ศตพร จงแต่งกลาง
- กิจกรรมงานพาหนะรถโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา
25,000 นางบัวหลัน คำประมวล
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- รายงานการดำเนินกิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
1– 31 มี.ค. 65
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
- รายงานการดำเนินบริหารงานฝ่ายวิชาการ
1– 31 มี.ค. 65
นางกชพร พาลีวัน
- รายงานการดำเนินบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 1– 31 มี.ค. 65
นางฌารินี ทองมี
- รายงานการดำเนินบริหารงานฝ่ายบุคคล
1– 31 มี.ค. 65
นางธนพร จะเกรง
- รายงานการดำเนินบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
1– 31 มี.ค. 65
น.ส.ศตพร จงแต่งกลาง
- รายงานการดำเนินงานพาหนะรถโรงเรียน
1– 31 มี.ค. 65
นางบัวหลัน คำประมวล
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
1– 31 มี.ค. 65
- วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินวิเคราะห์
น.ส.ศตพร จงแต่งกลาง
และรายงานผลการปฏิบัติการกิจกรรม
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5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
1) งบอุดหนุน

จำนวน 112,600 บาท ประกอบด้วย
จำนวน 112,600 บาท
งบดำเนินการ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
80,000
2. กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
- ค่าวัสดุสำนักงาน
10,000
3. กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
- ค่าวัสดุสำนักงาน
4. กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบุคคล
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าจัดซื้อเครือ่ งปริ๊นเตอร์
5. กิจกรรมการบริหารงานฝ่าย
งบประมาณ
- ค่าวัสดุสำนักงาน

ที่มาของเงิน

รวม
80,000
10,000

งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

10,000

งบอุดหนุน

5,000

งบอุดหนุน

8,000

งบอุดหนุน

25,000

งบอุดหนุน

10,000
-

6 กิจกรรมงานพาหนะรถโรงเรียน
-ต่อทะเบียน ประกัน ภาษี

3,510
2,490

5,000

25,000

6. การประเมินผล

หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท
(Context Evaluation)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
โครงการ
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6. การประเมินผล (ต่อ)
หัวข้อที่ประเมิน
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Input คน (Man)
Evaluation)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
ด้านกระบวนการ (Process
Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการ
ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป
งบประมาณการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดับ
“ระดับมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการเข้า
ร่วมโครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ แบบประเมิน
มีประสิทธิภาพ ใช้ในการบริหาร
โครงการ
กำกับ ติดตามนิเทศผลงาน,
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในการจัดการการศึกษา

7. ลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รองรับการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีและบรรลุเป้าหมาย
7.2 นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงจากการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
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8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศตพร จงแต่งกลาง)
ตำแหนง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางบัวหลัน คำประมวล)
ตำแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

พัฒนาแผนงาน โครงการและนโยบาย (แผนปฏิบัติการประจำปี )
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางบัวหลัน คำประมวล
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 – 30 มีนาคม 2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 16
กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารและเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ใช้เป็นเครื่องมือ
บอกทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบการวางแผน
และการบริหารโดยอาศัยแผนหรือการจัดทำแผนทำให้การทำงานมีจุดหมาย ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ ก่ อให้ เกิ ด ความสะดวกในการทำงานและสามารถวัด ความสำเร็จได้ ดั งนั้ น กลุ่ ม งานบริห าร
งบประมาณจึงจัดทำโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564” ขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีแผนปฏิบัติการประจำปีทสี่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ตอบสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
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1.1 โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจและตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกมาตรฐาน ร้อยละ 100
1.2 โครงการทีจ่ ัดขึ้นสามารถตอบสนองกลยุทธ์และมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
2) เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน และดำเนินการตาม
กรอบที่กำหนด
2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนบรรลุผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
29 มี.ค. 64
นางบัวหลัน คำประมวล
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
- ประชุมชี้แจง
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1) ประชุมปฏิบัติการปรับกลยุทธ์
30 มี.ค. 64
นางบัวหลัน คำประมวล
ฯและแผนปฏิบัติการประจำปี
2) -จัดทำแผนปฏิบัติการฯ
เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
400
นางบัวหลัน คำประมวล
ประจำปี
-ดำเนินใช้งบสำรองโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา
35,600
นางบัวหลัน คำประมวล
3) รวบรวมโครงการและจัดทำเล่ม พ.ค. 64 - มี.ค. 65
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
4) ดำเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
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4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม(ต่อ)
กิจกรรม/งานสำคัญ
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1) รายงานการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
2) ตรวจติดตามการรายงานการดำเนิน
กิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลังดำเนินการสิ้น
เสร็จ 15 วันทำการ

-

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

พ.ค. 64 - มี.ค. 65

-

นางบัวหลัน คำประมวล

1 - 30 มี.ค. 65

-

นางบัวหลัน คำประมวล

5. งบประมาณที่ใช้
5.2 งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
จำนวน 35,600 บาท ประกอบด้วย
1) งบอุดหนุน
จำนวน 35,600 บาท
ที่
งบดำเนินการ
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1. ค่าเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
400
2. ค่าจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(งบสำรองโรงเรียน)
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จและวิธีการ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1) โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีแผนปฏิบัติการประจำปี
2564 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2) โครงการที่จัดขึ้นสามารถตอบสนองกลยุทธ์และ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โครงการกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ของโรงเรียน
ประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินการโครงการในปี
การศึกษา 2564

ที่มาของเงิน

ค่าวัสดุ
35,200

งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของโครงการกับ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ
โรงเรียน
แบบรายงานการประเมิน
ความสำเร็จการดำเนิน
โครงการ
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6.1 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จและวิธีการ(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) โรงเรียนมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการ
วางแผนงาน และดำเนินการตามกรอบที่กำหนด
2) โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

รายงานกิจกรรม/โครงการ

แบบรายงานกิจกรรม/
โครงการ

6.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์บ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcomes)
ตัวชี้วัด
ของโครงการ
1) โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีแผนปฏิบัติการประจำปี ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการกับ
2564 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาขั้น
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน ทุกมาตรฐาน
2) การดำเนินการโครงการตอบสนองกลยุทธ์และ ความสำเร็จของโครงการที่สามารถตอบสนอง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสำนักงาน
กลยุทธ์และมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย
ร้อยละ 100
(ครบทุกมาตรฐาน)
ร้อยละ 80 ของ
ความสำเร็จ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
และตอบสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนมีกรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ
ทีก่ ำหนด
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน และดำเนินการตามกรอบที่กำหนด
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8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางบัวหลัน คำประมวล)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเซไลวิทยาคมคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายพงศธร แสงอาวุธ
ใหม่
√
ต่อเนื่อง ……………
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรมแนะแนว
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง บุคคล สามารถค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ ในเชิงพหุ-ปัญญาและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี 2. กิจกรรมนักเรียน ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
2.4 เพื่อให้ นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญวันสำคัญ
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3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
1.2 นักเรียนร้อยละ 100 พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดและการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆของสภานักเรียน
1.3 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1.4 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
1.5 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆมราโรงเรียนจัดขึ้น
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีความตระหนักถึงสิ่งเสพติดให้โทษ
2.2 นักเรียนใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน
2.3 โรงเรียนมีการดำเนินการห้องเรียนสีขาว อบรมกฎจราจรในโรงเรียนรับน้องต่อต้านยา
เสพติด
3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (เน้นระดับตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา ตามที่มาตรฐานกำหนด)
3.2.1 ร้อยละ 90 นักเรียนไม่ติดสารเสพคิด
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม
3.2.3 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
1. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
4. กิจกรรมรับน้อง
5. กิจกรรมเสริมสร้างวินัยวินัยและ

ระยะเวลา
พ.ค. 64

งบประมาณ
-

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ก.ค. 64

2,000

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศธร แสงอาวุธ
และคณะครู

นายพงศธร
นายพงศธร
นายพงศธร
นายพงศธร
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กิจกรรม/งานสำคัญ
กฎจราจร
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
1. รายงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2. รายงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
3. รายงานกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
4. รายงานกิจกรรมรับน้อง
5. รายงานกิจกรรมเสริมสร้างวินัย
และกฎจราจร
4. การประเมิน / รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน

ระยะเวลา
ก.ค.-ก.ย. 64

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศธร แสงอาวุธ
และครูที่ปรึกษาทุกชั้น

1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65

-

นายพงศธร แสงอาวุธ
นายพงศธร แสงอาวุธ
นายพงศธร แสงอาวุธ
นายพงศธร แสงอาวุธ
นายพงศธร แสงอาวุธ

1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65
1–31 มี.ค. 65

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 งบอุดหนุนงบประมาณ 2,000 บาท
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
1. กิจกรรมรับน้อง
- ค่าไวนิล
- ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง
- ค่าอาหารครู
- ค่าเชือกฟาง ค่าลวด

-

งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
500
500
700
300

นายพงศธร แสงอาวุธ

ที่มาของเงิน
รวม
เงินอุดหนุน

2,000
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6. การประเมินผล

หัวข้อที่ประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context
Evaluation)

ตัวแปร/ตัวชี้วัด
ความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาชาติ กับ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation)

คน (Man)
งบประมาณ (Money)

วิธีการ (Method)

วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation)

ด้านผลผลิต (Product)

1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการ
ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ ของ
โครงการ
ผลที่เกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ
กับวัตถุประสงค์ ของโครงการร้อย
ละ 80 ขึ้นไป หรือที่ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ “ดีมาก”
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าที่
กำหนดและเข้าร่วมร้อยละ80ขึ้นไป
งบประมาณการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสมสามารถจัดโครงการ
ได้ตามวัตถุประสงค์
รูปแบบการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม สามารถจัดโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการดำเนิน
โครงการ
การวางแผนงาน การติดตามผลและ
การบริหารจัดการโครงการเป็น
ระบบที่ระดับความพึงพอใจระดับ
“ระดับมาก”

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ

นักเรียนตระหนักถึงความรุนแรง
ของสิ่งเสพติดให้โทษ รู้และปฏิบัติ
ตามกฎจราจร นักเรียนมีสิทธิ
เสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน

แบบประเมินโครงการ

แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของสารพติด
7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามประชาธิปไตย
7.3 นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามวันสำคัญต่างๆ
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8. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ
(นายพงศธร แสงอาวุธ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางธนพร จะเกรง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายธิติพัชร์ มาลา )
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
สนองมาตรฐาน
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดกา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล
นางธนพร จะเกรง
ใหม่
√ ต่อเนื่อง
1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างขวัญ กำลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค คลกรเช่ น สวั ส ดิ ก ารด้ า น
เศรษฐกิจ ด้ านกีฬาและนั น ทนาการ ด้านอำนวยความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้ น เป็ น
องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐานที่มีพัฒนาการทางสังคมให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และ
การที่จะบริหารโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าและ ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การปรับปรุ งองค์กรบริหารงานบุคคล ที่
มีความสำคัญไม่น้อยกว่างานอื่นๆ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ประกอบด้วย
คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
2.2 เพื่อผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.3 เพือ่ ให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
2.4 เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
2.5 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
2.6 เพื่อให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
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3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายใน
และภายนอก
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็ม ร้อยละ 80
2. คณะครู บุคลาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา/อนุกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรภายในและ
ภายนอก
4. ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม/งานสำคัญ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
- ประชุมชี้แจง
2. ดำเนินการตามแผน (D)
- ส่งบุคลการเข้ารับการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนางาน
- ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- รายงานกิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1 เม.ย. 64 –31 พ.ค. 64
นางธนพร จะเกรง

1 เม.ย.64 –31 มี.ค. 65

50,000
นางธนพร จะเกรง

1 เม.ย. 64 –31 มี.ค. 65

1 เม.ย. 64 –31 มี.ค. 65

คณะครูที่
รับผิดชอบกิจกรรม
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5. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย
รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด งบประมาณที่ใช้
- เงินอุดหนุน
จำนวน 50,000 บาท
ที่
รายการ
จำนวน
(หน่วย)
1 ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมพัฒนาด้านต่างๆ

ราคา

จำนวนเงิน(บาท)
50,000

6. กิจกรรมและการดำเนินงาน
1. จัดอบรมภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ส่งครูเข้าอบรมพัฒนา
3. ศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานโครงการ
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สังเกต
โดยคนผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 80
2. ครูมีการพัฒนาตนเองได้รับการอบรมศึกษาหาความรู้ สอบถาม
ร้อยละ 80

เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 80
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9. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธนพร จะเกรง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางธนพร จะเกรง
ใหม่
√
ต่อเนื่อง ……………
1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยนักเรียนโรงเรียนเซไลวิทยาคม ที่มาศึกษาเล่าเรียนนั้น มาต่างหมู่บ้านและต่างครอบครัวและส่วน
ใหญ่ ครอบครัวที่ย ากจน ครอบครัวขาดอบอบอุ่นพ่ อแม่แยกทาง พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเนื่องจากต้องไปทำงาน
ต่างจังหวัด จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่า นักเรียนที่มีปัญหานั้น ทาง
โรงเรีย นน่ าจะเข้าไปช่วยเหลือนั กเรี ย นในด้านต่าง ๆ ที่ นักเรียนมีปั ญ หา เพื่อจะได้ให้ นักเรียนมีพั ฒ นาการ
ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่ดี ขึ้น โดยประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรี ยน และชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้เสนอโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเซไลวิทยาคมได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึงทุกคน
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.1 เป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน/ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง 80 %
1.2 นักเรียนที่มีปัญหาหรือด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 80 %
2) เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
2.2 นักเรียน/ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง
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3.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
3.2.1 ครูทปี่ รึกษาออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนที่ปรึกษา ร้อยละ 100
3.2.2 นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนในระดับ ดีมาก
3.2.3 นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการด้านการเดินทางมาโรงเรียนอย่าง
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/งานสำคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
1 เม.ย.64-31 พ.ค.64
ธนพร จะเกรง
- ขออนุมัติโครงการ
- แต่งตั้งคณะทำงาน
- จัดทำปฏิทินงาน
2. ดำเนินการตามแผน (D)
- ค่ารถรับส่งนักเรียน
1 มิย.64 -31มี.ค.65
40,000
ธนพร จะเกรง
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 มิ.ย. 63-31มี.ค.65
4,410
3. การติดตาม / ตรวจสอบ (C)
- รายงานค่ารถรับส่งนักเรียน
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. การประเมิน /รายงานผล (A)
- วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน

1 มิย.64 -31มี.ค.65
1 มิ.ย. 63-31มี.ค.65

-

ธนพร จะเกรง

-

ธนพร จะเกรง

15-31 มี.ค. 65

5. งบประมาณที่ใช้

งบอุดหนุน
ที่
1.
2.

44,410 บาท

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถรับส่งนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
40,000
4,410

ที่มาของเงิน
รวม
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6. การประเมินผล
หัวข้อที่ประเมิน

ตัวแปร/ตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน

1. เพื่อประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท
(Context Evaluation)
ของโครงการ
2. เพื่อประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input
Evaluation) ของ
โครงการ
3. เพื่อประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)ของ
โครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.5
โรงเรียน มาตรฐานการศึกษาชาติ กับ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

แบบสอบถาม

1. คน (Man)
2. งบประมาณ (Money)
3. วิธีการ (Method)
4. วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)
1. การวางแผนงาน
2. การติดตามการ ดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการของโครงการ

ผลการประเมินเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป

แบบสอบถาม

- ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
และติดตามนักเรียนที่ปรึกษา
ร้อยละ 100
- นักเรียนและผูป้ กครองมี
ความพึงพอใจในการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับ
ดีมาก
- นักเรียนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ได้รับสวัสดิการ
ด้านการเดินทางมาโรงเรียน
อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

แบบบันทึกสถิติ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.2 นักเรียนมีสามารถแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
7.3 นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.4 นักเรียนได้รับความช่วยเหลือสามารถเรียนตามความถนัด สนใจและมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน
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8. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ/ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธนพร จะเกรง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธิติพัชร์ มาลา)
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
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ภาคผนวก
- คำสั่งโรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564
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