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คำนำ
แผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2565 ฉบับ นี้ จั ดท าโดยความร่ว มมื อ จากคณะครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และวางแผนการดาเนินงาน การ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมให้สอดคล้อง
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลาปาง ลาพูน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใน ความรับผิดชอบ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามที่สังคม
ต้องการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบการดาเนินงาน จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
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และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ลงชื่อ..................................................
( นายประนอม ไทยกรรณ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ข
คำรับรองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตามที่คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดาเนินการ
จัดทา แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนให้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรใน
การดาเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ต่อไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการภาคีเครือข่าย ผู้ป กครอง
นักเรียน ผู้มีส่วนร่วมและคณะกรรมการ สถานศึกษาได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และพิจารณาโครงการต่าง ๆ
ร่วมกันจนได้จัดทาแผนขึ้นเป็นที่ เรียบร้อย และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แผนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงาน/โครงการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม สอดคล้อง สมควรได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ใช้ได้
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรีย น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนที่ได้ให้ข้อแนะนา และคาชี้แนะอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จในอนาคต
ต่อไปจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ให้อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นายนวพล จะงาม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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สภำพปัจจุบันของโรงเรียน
1. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 บ้านจ๋ง ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัด
ลาปาง โรงเรียนห่างจากอาเภอเมืองปานเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากอาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร เส้นทางการเดินทางเป็นถนนลาดยางตลอดระยะทางโรงเรียนทุ่ง กว๋า ว
วิทยาคมเดิมเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเมืองปานวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอเมือง
ปาน ที่ จัดขึ้ นเพื่อสนองนโยบายของกรมสามัญ ศึกษากระทรวงศึกษาธิก าร ที่จ ะเพิ่ มปริ มาณนัก เรีย นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มากขึ้น เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นชนบทที่ยากจน เปิดทาการ
สอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบ้านจ๋ง สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอเมืองปาน สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลาปาง ในปีการศึกษา2528 มีจานวน
นักเรียนเพิ่มขึ้นมาก แต่สถานที่แออัดไม่เพียงพอทางโรงเรียนร่วมกับสภาตาบลทุ่งกว๋าว ทาการก่อสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ไผ่หลังคามุงจากและทางราษฎรได้บริจาคที่ดิน 158 ไร่ ในปีเดียวกันนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมแต่งตั้งให้นายเกตุ เปี้ย
อุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา มารักษาการครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมอีกตาแหน่งหนึ่งและ
จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ชค 104 1 หลัง บ้านนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้า ห้อง
ส้วม 1 หลัง
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2529 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม”และกรมสามัญศึกษาได้ แต่งตั้งให้นายประยุทธ
ฤทธิ์จิตเพียร มาดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พร้อมจัดอัตรากาลังครูอาจารย์ให้จานวน 7
อัตรา ประกอบด้วย ครู – อาจารย์ 6 คน นักการภารโรง 1 คนโดยมีห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 2 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2 ห้องและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ห้องในขณะนั้นมี
นักเรียน 158 คน โดยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนสหศึกษา
ปีการศึกษา 2529มีครู-อาจารย์ 9 คน นักการภารโรง 2 คน
ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้อาคารเรียน 108 ล จานวน 1 หลัง และบ้านพักครูแบบ 203/27
จานวน 1 หลัง มีครู-อาจารย์ 10 คน นักการภารโรง 2 คน ในปีนี้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตชนบทยากจน 38 จังหวัด
จัดการเรียนการสอนแบบกึ่งระบบโรงเรียน คือ เรียนวิชาสามัญเต็มวันเฉพาะวันพุธ ส่วนวันอื่นๆเรียนวิชา
สามัญครึ่งวันเช้า ส่วนครึ่งวันบ่ายให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพที่บ้านนักเรียน
ปีการศึกษา2531โรงเรียนได้ขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงเรียนและมีครู -อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 15 คนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จานวน 1 หลัง ถังเก็บน้าฝนแบบฝ 33 จานวน 1 ชุด
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ชค 104 และบ้านพักนักเรียน 5 หลัง
โดยมี นายสกลไหมสาสน์ ดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ปีการศึกษา 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้า ห้องส้วม ขนาดมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จานวน 1 หลัง
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ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมและโรงอาหารแบบ 100/27 จานวน
1 หลัง และใช้งบประมาณเหลือจ่ายก่อสร้างถังเก็บน้าฝนแบบ ฝ 33 จานวน 2 ชุด และขุดสระเก็บน้า ขนาด
30 x 50 x 3 เมตร จานวน 1 สระ มีครู-อาจารย์ จานวน 19 คน มีครู-อาจารย์ไปช่วยราชการ 3 คนและมา
ช่วยราชการ 1 คน ดังนั้นมีครู-อาจารย์ปฏิบัติงานที่โรงเรียนจานวน17 คน
ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชค 108 ล/30 จานวน 1
หลัง และบ้านพักภารโรงแบบมาตรฐานอีกจานวน 1 หลัง ในปีการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดทาการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน 8 คนได้รับจานวน 4 หลัง มี
นางจุรีย์ สร้อยเพชร มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่ง กว๋าววิทยาคม ได้รับงบประมาณพัฒนา
จั ง หวั ด ล าปางในการจั ด หาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคในสถานศึ ก ษาและไ ด้ รั บ งบประมาณจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลาปางในการจัดทาห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound Laboratory ) และ
ได้รับอนุมัติให้เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จานวน 3 กลุ่มวิชาเลือก คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , ศิลป์- คานวณ และช่างอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.
อมต.สศ.) และโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นที่ 1มีครูอาจารย์จานวน 20
คนนักการภารโรง จานวน 2 คน มีนักเรียนจานวน 414 คน มีห้องเรียนจานวน 12 ห้องเรียน เปิดทาการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) ได้รับจัดสรรงบประมาณสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจัง หวัดลาปาง ในการพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมไม้ไ ผ่ ภายในโรงเรียน และชมรมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรีย นทุ่ ง กว๋ า ววิ ทยาคม ได้บ ริ จาคเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ พร้ อมอุ ปกรณ์ จ านวน 11 ชุ ด และเครื่อ งพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์จานวน1 ชุด
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ลาปางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในด้านชั้นวางหนังสือ หนังสือ พื้นเซรามิก เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จานวน 1 ชุด โทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีทัศน์จานวน 1 ชุด เครื่องฉายวิดีทัศน์
พร้อมอุปกรณ์จานวน 1 ชุด เต้นท์สนาม 1 หลัง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เป็นศูนย์ของการศึกษานอก
โรงเรียนประจาตาบลทุ่งกว๋าวโดยได้รับจานสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์การรับสัญญาณภาพจานวน 1 ชุด
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้าห้องส้วมแบบ 6 ที่นั่ง
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยมี นางจุรีย์
สร้อยเพชร ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋ าววิทยาคม และนายบุญ เสริญ สุริยา ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) ดีเด่นและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(รพชส.) ดีเด่น นักเรียน
คือ นางสาวศิริพร โกวฤทธิ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2540 นี้
นางรุ่ง นภา คงรอด ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 และ มีนายสายัณห์ พรมใสดารงตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนมีนักเรียน 446 คน แบ่งออกเป็น 14 ห้องเรียน มีครู-อาจารย์จานวน
21 คน นักการภารโรง จานวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 2 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับจัดสรร
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งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จานวน 1 หลัง ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา จานวน 10 เครื่อง งบประมาณ 998,000 บาท และคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จานวน 650,000 บาท
ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนมีนักเรียน 498 คน แบ่งออกเป็ น 17 ห้องเรียน มีครู- อาจารย์
จานวน 23 คน นักการภารโรง จานวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 1 คน และผู้บริหารโรงเรียนคือ นางรุ่งนภา
คงรอด ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2543
ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนมีนักเรียน 527 คน แบ่งออกเป็น 17 ห้องเรียน คือ 3-3-2-/3-3-3 มี
ครู-อาจารย์ จานวน 27 คน นักการภารโรง 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนมีนักเรียน 526 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มี
ครู-อาจารย์จานวน 25 คน นักการภารโรงจานวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 1 คน และโรงเรียนได้รับ การ
ประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปี 2544
ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนมีนักเรียน 594 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 30 คน นักการภารโรงจานวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 2 คน
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนมีนักเรียน 607 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มี
นายทรงศักดิ์ สาแก้ว ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีครู -อาจารย์จานวน 30 คน
นักการภารโรงจานวน 2 คน ครูอัตราจ้างจานวน 2คน โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2547 โดยมีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
หรือ A3 ทั้ง 14 มาตรฐาน โรงเรียนเข้าสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 3 ซึ่งมี 3 อาเภอคือ
อ าเภอแจ้ ห่ ม อ าเภอวั ง เหนื อ และอ าเภอเมื อ งปาน โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอแจ้ ห่ ม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และ
ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่ ประสบผลสาเร็จ
ในการดาเนินงานเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา
2546 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมีนักเรียน 595 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 29คน นักการภารโรงจานวน 2คนโรงเรียนได้รับพระราชทานโล่และเกียรติบัตรรางวัลยอด
เยี่ยม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน ” ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ร าชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 48 พรรษา สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม ระดับ
มัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547อาจารย์
ใหญ่ทรงศักดิ์ สาแก้ว รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการส่ง เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติประจาปี 2547 จากองคมนตรีธานินทร์กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนมีนักเรียน 597 คนแบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 31 คน นักการภารโรงจานวน 2 คน
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมีนักเรียน 604 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มี
ครู-อาจารย์จานวน 31คน นักการภารโรงจานวน 2คน และโรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดลาปาง
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ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียน 596 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 31คน นักการภารโรงจานวน 2 คนและโรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดลาปาง ได้รับรางวัล Best of the best นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
เนื่องในงานมหัศจรรย์เด็กไทยมหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้น
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีนักเรียน 540 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 30คน นักการภารโรงจานวน 2คน
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียน 538 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 30คนนักการภารโรงจานวน 2คน
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีนักเรียน 518 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 31คนนักการภารโรงจานวน 2คนผู้ บริหารโรงเรีย น นายพิม นน์ปิ ติลุ มาดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมีนักเรียน 518 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 2-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 31 คนนักการภารโรงจานวน 2คนผู้บริหารโรงเรียน นายมานัส นพคุณมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีนักเรียน 449 คน แบ่งออกเป็น 17 ห้องเรียน คือ 2-3-3/3-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 34 คนนักการภารโรงจานวน 2 คนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และได้มีการจ้างครูชาวต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน และครูสอนภาษาจีนจานวน 1 คน
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีนักเรียน 400 คน แบ่งออกเป็น 15 ห้องเรียน คือ 2-2-3/2-3-3 มีครูอาจารย์จานวน 31 คนนักการภารโรงจานวน 2 คน
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีนักเรียน 324 คน แบ่งออกเป็น 13 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-3 มีครูอาจารย์จานวน 31 คนนักการภารโรงจานวน 2 คนผู้บริหารโรงเรียน นายวิโรจ หลักมั่น มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม2557นางสาววันวิสาข์ สมคะเน ได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับ
พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีนักเรียน 252 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 1-2-2/2-2-2มีครูอาจารย์จานวน 25 คนนักการภารโรงจานวน 2 คน โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดิน
และสิ่ง ก่ อสร้างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารเรียนและสิ่ง ก่อสร้าง อาคารเรีย นกึ่ง ถาวร หอประชุมโรงอาหาร
งบประมาณ 820,200 บาท งบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษาฯ ประจาห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22
รายการ งบประมาณ 800,000 บาท งบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาด
ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จากสานักงานทรัพยากรน้าเขต 1 ลาปาง กรมทรัพยากรน้าบาดาล งบประมาณ
1,200,000 บาท และงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 150,000 บาท
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีนักเรียน 221 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 2-1-2/2-2-2มีครูอาจารย์จานวน 24 คนนักการภารโรงจานวน 2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ ก
ของรัฐบาล จานวน 3 รายการ ดังนี้
1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 150,000 บาท
2) ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/ 49 งบประมาณ 618,500บาท
3) ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/ 49 งบประมาณ 490,900บาท
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ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีนักเรียน 216 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 2-2-1/2-2-2มีครูอาจารย์จานวน 25 คนนักการภารโรงจานวน 2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมซ่อมแซมอาคาร
เรียนและสิ่งก่อสร้างฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีนักเรียน 200 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2มีครูอาจารย์จานวน 25 คนนักการภารโรงจานวน 2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 27,637.33 บาทและได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินการ (ค่าใช้
สอย) เพื่อดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จานวน 497,000 บาท
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียน 193 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครูอาจารย์จานวน 25 คนนักการภารโรงจานวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว มาดารง
ตาแหน่ง ผู้ อานวยการโรงเรี ยนทุ่ง กว๋า ววิท ยาคม เมื่ อวัน ที่ 1 มี นาคม 2564 โรงเรี ยนได้รับการจั ดสรร
งบประมาณ (งบดาเนินงาน)ในช่วงเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้ค้างค่า
สาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน
50,402.31 บาท
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียน 187 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครูอาจารย์จ านวน 21 คนนั กการภารโรงจานวน 2 คน ธุ รการจานวน 1 คน โรงเรีย นได้รั บการจัด สรร
งบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ 100/27 จานวน 1,145,400 บาท
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียน 180 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครูอาจารย์จ านวน 21 คนนั กการภารโรงจานวน 2 คน ธุ รการจานวน 1 คน โรงเรีย นได้รั บการจัด สรร
งบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ. เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารแบบ 108ล จานวน 497,500 บาท
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2. ตำรำงแสดง ข้อมูลบุคลำกร
จำนวน

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู คศ. 4
ครู คศ. 3
ครู คศ. 2
ครู คศ. 1
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

ชำย
1
1
3
3
-

รวม

หญิง
1
5
1
2

1
2
8
4
2

จำนวน

ตำแหน่ง

ชำย
1
2
11

ครูอัตราจ้าง
ธุรการ
นักการ
รวม

รวม

หญิง
1
1
11

2
1
2
22

3. ตำรำงแสดง จำนวนครูแยกตำมฝ่ำย / หมวด
ฝ่ำย / หมวด
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รวม

จำนวน
ชำย
1
2
3
1
3
10

หญิง
1
3
2
1
2
9

รวม
1
2
4
4
2
1
5
19
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4. ตำรำงแสดงจำนวนครูแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ
จำนวน

ครูแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ชำย
3
5
8

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี

รวม

รวม

หญิง
3
7
10

6
12
18

5. ตำรำงแสดง จำนวนนักเรียน ปีงบประมำณ 2564
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 180 คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 180 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง
รวม
ชำย หญิง
ต่อห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
รวมม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมม.ปลำย
รวมทั้งหมด

2
2
2
6
2
2
2
6
12

16
16
20
52
13
17
14
44
96

11
15
18
44
10
19
11
40
84

27
31
38
96
23
36
25
84
180

15.00
17.22
21.11
12.78
20.00
13.89
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จำนวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2564
ม.1

ม.2

ม.3

13.89%

ม.4

ม.5

ม.6

15.00%

20.00%
17.22%

12.78%

21.11%

(หมำยเหตุ จานวนนักเรียนตั้งแต่ข้อ 3) เป็นต้นไป ใช้ข้อมูลนักเรียนจานวน 180 คน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2565)
3) จ านวนนั ก เรี ย นที่ มี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ข องกรมพลศึ ก ษาหรื อ ส านั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 182 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34
4) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 154 คน คิดเป็นร้อยละ 85.56
5) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.35
6) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2.14
7) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ(ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด) 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28
8) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 10 คนคิดเป็นร้อยละ5.35
9) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ม.3 จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ ม.6 จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
10) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1: 8
11) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 187 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
12) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 187 คน คิดเป็นร้อยละ100
13) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 187 คน คิดเป็นร้อยละ100
14) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 100
15) จ านวนนั กเรี ยนที่ มี บั นทึ กการเรี ยนรู้ จากการอ่ านและการสื บค้ นจากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่ า ง
สม่าเสมอ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 100
16) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
187 คน คิดเป็นร้อยละ 100
17) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 187 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงของโรงเรียน
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ทิศทำงของโรงเรียน
1. วิเครำะห์SWOT
1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
1) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย( Structure and Policy )
1.1) จุดแข็ง( Strength )
มีโครงสร้างและนโยบายบริหารอย่างชัดเจน มีความพร้อมและเป็นระบบครบถ้วนตามการ
บริหารจัดการ สามารถปฏิบัติได้จริง มีหลักฐานการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้าง บุคลากรให้
ความร่วมมือ เป็นโรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนโยบายสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอโรงเรียนมีจุดเด่นด้านทักษะงานฝีมือ คหกรรมและการจัดสวนถาด สวนแก้ว
ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. นโยบายเน้นการจัด
การศึกษาให้นักเรียนมีทักษะความสามารถ มีพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจ
1.2) จุดอ่อน( Weakness )
การจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ควรหาจุดเด่นของ
โรงเรียนและส่งเสริมให้เป็นที่ประจักษ์ การกาหนดบุคลลากรบางคน ภาระงานของบุคคลากรยังขาดความ
เหมาะสมปฏิบัติหน้าทีหลายอย่างภาระงานมาก บางท่านขาดความเข้าใจในงานที่ไ ด้รับมอบหมาย การ
ปฏิบัติงานจึงไม่ดาเนินไปตามโครงสร้างการทางาน
2) ปัจจัยด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร ( Product and Service )
2.1) จุดแข็ง( Strength )
การคมนาคมสะดวกติดกับถนนใหญ่ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน และหน่วยงาน
อื่นในด้านผลงานที่เป็นทักษะการทงานและกิจกรรมผู้รับบริการ ติดต่อราชการได้รับการต้อนรับอย่างเป็น
มิตร สภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริการด้านต่าง ๆ เช่นระบบ ICT มีหน่วยงาน
ชุมชน องค์กรภายนอกให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
2.2) จุดอ่อน( Weakness )
การบริ การบางงานขาดความคล่องตัว ระบบสารสนเทศยั ง ไม่เ ป็น ปัจจุ บัน ขาดพาหนะ
โดยสารของโรงเรียนในการนาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครูผู้สอนบางสาระมี
ภาระงานมาก ทาให้ข าดการคิ ดค้น พั ฒนาสื่ องานด้านการสอน แหล่ง เรี ยนรู้บ างสาระยั ง ไม่เ พีย งพอ
เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการสอน นักเรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
การแข่งขันในตัวนักเรียนมีน้อยทาให้ขาดความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนวิชาต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
3) ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ( Man )
3.1) จุดแข็ง ( Strength )
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริ หารการเปลี่ ยนแปลงมีความรู้ด้า นการบริหารจัดการ
ศึกษามีครูครบชั้นและเพียงพอตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ คณะครูบางส่วนอาศัยบ้านพักครูในโรงเรียน
บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่และพักบ้านพักครูมีหลายคน มีความตั้งใจในการทางาน มีความสามารถใน
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การสอนวิชาเฉพาะ ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะการสอน การยกระดับวิทยฐานะ ครูศิลปะและครู
แนะแนวผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับสูงแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
และนโยบาย
3.2) จุดอ่อน ( Weakness )
ครูและบุคลลากรส่วนใหญ่อาศัยพักในเมืองห่างจากโรงเรียน และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
บุ ค ลากรมี ภ าระงานมากและจ านวนคาบสอนมากในบางสาระการเรี ย นรู้ ค รู บ างส่ ว นมี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในหน้าที่และภาระงานของครูยังมีความต่างกัน ครูบางส่วนขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ
4) ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money )
4.1) จุดแข็ง ( Strength )
บุค ลากรด้า นการเงิน มี ค วามพร้ อ มรั บ การเรี ย นรู้ ใ หม่ บุ คลากรมี ส่ว นร่ ว มในการเสนอ
งบประมาณ มีการจัดการแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับงบประมาณ สภาพการเงินคล่องตัว ได้รับ
งบประมาณอุ ด หนุ น จำกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลทุ่ ง กว๋ ำ ว และมี ก ำรวำงแผนด้ ำ นกำรบริ ห ำร
งบประมำณ
4.2) จุดอ่อน( Weakness )
การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดล่าช้า ไม่มีแหล่งงบประมาณจากที่อื่น ๆ เท่าที่ควรทาให้
พัฒนางานได้ไม่เต็มที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้เท่าที่ควร ผู้ปกครอง
ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาให้ยากต่อการระดมทุนเพื่อการศึกษา และ
ยากต่อการบริหารงานด้านการเรียนการสอน
5) ปัจจัยด้ำนวัสดุ อุปกรณ์(Material )
5.1) จุดแข็ง ( Strength )
มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติง านต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่า ง
คุ้มค่า มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่หลากหลาย มีเครื่องดนตรีที่มีพร้อมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนได้ดี
แหล่งวัสดุอุปกรณ์ทางธรรมชาติมีมาก ระดมทุนจากผู้ปกครองและผู้เสียสละ มีการอานวยความสะดวกด้าน
การจัดหารายได้ถูกต้องตามความต้องการตามระเบียบทุกขั้นตอน
5.2) จุดอ่อน( Weakness )
วัสดุ อุ ป กรณ์ การจัด การเรีย นการสอนได้ ม าค่ อ นข้ า งล่ า ช้ า หรื อ อยู่ ห่า งไกลจากแหล่ ง
จาหน่า ย ทาให้ง านบางงานเกิด ความล่ าช้ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ม่เ พี ยงพอ หรื อเพี ย งพอบางกลุ่ม งานขาด
เครื่องมือที่ทันสมัย ครูไม่เข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดอาคารและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนวิชา
เกษตรกรรม โรงเรียนไม่มีห้องศูนย์น วัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ทางการเรียนรู้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆไม่ถูกวิธี
6) ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร(Management )
6.1) จุดแข็ง ( Strength )
ผู้บริหารมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการเน้นความโปร่งใส มีแผนการ
ดาเนินงานในการบริหารจัดการที่แน่นอนมีความยืดหยุ่น มีระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้และแบ่งงานไว้ชัดเจนผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอน
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6.2) จุดอ่อน( Weakness )
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีขีดจากัดเรื่องการทางานเป็นระบบขั้นตอน การให้การบริการบาง
เรื่องล่าช้าไม่สะดวกเพราะครูบุคลากรมีภาระหน้าที่และไปราชการบ่อยผู้ควบคุมดูแลขาดความรู้ในการ
บริหารงานต่าง ๆ ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน กิจกรรมโครงการบางกิจกรรม
ไม่ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
1) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม( Social and Cultural )
1.1) โอกาส ( Opportunity )
มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นสังคมเกษตรกรรมมีการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีง ามสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง สามารถนาไปเป็ น
ต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการส่ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรม ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีด้านการศึกษา ให้ความร่วมมือด้านแรงงาน กิจการงานของ
โรงเรียน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นอย่างดี
1.2) อุปสรรค ( Threat )
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนมีอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาแก่บุตรหลานได้อย่างเต็มที่กลุ่มเยาวชนในวัยรุ่นมีอัตราเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด สังคม ชุมชน ยัง
ไม่เห็นความสาคัญ วัฒนธรรมในเรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การชกต่อยของนักเรียน มีค่านิยมไม่เหมาะสม
ทาให้นักเรียนเกิดการเลียนแบบ ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรีย นดื่มสุราได้ ครอบครัวแตกแยก ปัญหาความ
ยากจน ยังไม่สามารถดึงทรัพยากร บุคลากร แหล่งความรู้มาบูรณาการเท่าที่ควร บางครั้งความสงบสุขทา
ให้ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี( Technological Factors )
2.1) โอกาส( Opportunity )
มีก ารบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต และครู ใ ช้ คู่ มื อ การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย มี เ ทคโนโลยี สื่ อ
นวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนการสอน ชุมชนสมทบร่วมมือใน
การจั ด ซื้ อ เทคโนโลยี ก ารสอนมี เ ครื่ อ งอ านวยความสะดวกมากขึ้ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นเช่ น คอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ต
2.2) อุปสรรค ( Threat )
งบในการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์น้อยต้องรบกวนผู้ปกครอง ชุมชนมีร้านคอมพิวเตอร์ที่เปิด
ให้เล่นเกมส์ผู้เรียนขาดวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีทาให้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเช่นแทนที่จะใช้เวลา
ว่างช่วยงานผู้ปกครอง อ่านหนังสือ แต่กลับไปขลุกที่ร้านคอมพิวเตอร์ หรือโดดเรียนไปเล่นเกมแทนที่จะใช้
เป็นแหล่งศึ กษา หรือ ค้นคว้าหาความรู้ คอมพิวเตอร์ไ ม่เพีย งพอในการใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
นักเรียนไม่มีจิตสานึกในการรักษาสิ่งของส่วนรวมนักเรียนมีค่านิยมในการใช้โทรศัพท์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ล้าสมัยขาดการซ่อมบารุงโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่าเสมอ
3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ( Economic Factors )
3.1) โอกาส( Opportunity )
นักเรียนบางส่วนได้รั บการสนั บสนุ นอุป กรณ์ ส่ง เสริ มการเรี ยนจากผู้ ปกครอง เช่ น ซื้ อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก /แท็ปเล็ต มีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา มีกองทุนกู้ยืม

14
เรียนเพิ่มโอกาส ให้ผู้เรียน ลดภาระปัญ หาการเงินของผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม มีการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง
3.2) อุปสรรค( Threat )
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่อาชีพไม่
มั่นคง ไม่มีอาชีพแน่นอน บางครอบครัวผู้ปกครองทางานต่างจังหวัดปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับญาติ พี่น้องที่
อายุมากมีความลาบากในการดารงชีพ ไม่มีตลาดแรงงานในท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมแนะนาในการประกอบ
อาชีพ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีน้อยงบประมาณจัดสรรน้อยเพราะชุมชนยังพึ่งตนเองไม่ได้
4) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย( Political & Legal Factors )
4.1) โอกาส( Opportunity )
มีนโยบายการบริหารจัดการสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีกฎหมายบังคับใช้การเงินมีโครงสร้างการบริหารจัดการ โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยองค์กรบริหารส่วนตาบลให้ความร่วมมือและช่วยเหลือด้านการศึกษา
ผู้นาชุมชนให้ความช่วยเหลือโรงเรียนดี
4.2) อุปสรรค ( Threat )
การเมือ งมี ความแตกแยกมีการใช้ กฎหมายในทางที่ ผิดยั ง มีก ารใช้อ านาจแทรกในการ
บริหาร องค์กรทางการเมืองยังไม่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร
2. วิสัยทัศน์ (VISION )
มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. พันธกิจ
1) เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
2) ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 มีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของตนเอง
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3) พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมือ
อาชีพ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. เป้ำประสงค์
1) นัก เรี ย นมี คุ ณลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค์แ ละค่ า นิย มที่ดี ง ามมี สุข ภาวะที่เ หมาะสมตามวั ย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของตนเองและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
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3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
4) ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
โรงเรียนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
5) โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย
5. ปรัชญำของโรงเรียน
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
6. คติพจน์ของโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมเจติ

(คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)

7. สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ดอกทองกวาว
8. สีของโรงเรียน
สีแสด – ดา
9. อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
11. กลยุทธ์ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบทมีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรมีงำนทำ มีอำชีพ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านมีทักษะการคิด วิเคราะห์
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จาเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)มีทักษะสื่อสารอัง กฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 มีทักษะด้าน Digital
Literacy ในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)มีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5ขั้นตอน หรือบันได 5ขั้น (IS:
Independent Study)ผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วง
วัยมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนมีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปีมีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษ
ที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจั ดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
โรงเรี ย นมี ร ะบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ คุ้ม ครองนั กเรี ย นและการแนะแนวที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพมี ร ะบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนดมีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อ
กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้น ฐานของแต่ ละระดับ ได้รั บการพั ฒ นาด้ านทัก ษะอาชีพ ทัก ษะการด ารงชีวิ ต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆอาทิ ดนตรี กีฬา
ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น และผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform
กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)จัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals forSustainable Development)
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12. แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 160 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 5,179เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบ PLsจานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 57 คน ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 11.61 ของนักเรียนทั้งหมด
2) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 1 ห้อง
ห้องสมุด
จานวน 1 ห้อง
ห้องเกียรติยศ
จานวน 1 ห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา
จานวน 1 ห้อง
ห้องประจาฝ่ายต่างๆ
จานวน 4 ห้อง
ห้องพยาบาล
จานวน 1 ห้อง
ห้องพัสดุ
จานวน 1 ห้อง
ห้องสหกรณ์-ออมทรัพย์
จานวน 1 ห้อง
ห้องฝึกงานอุตสาหกรรม
จานวน 1 ห้อง
ห้องฝึกงานคหกรรม
จานวน 1 ห้อง
ห้องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด
จานวน 1 ห้อง
3) คอมพิวเตอร์
จานวน 52 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน 40 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน 40 เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 76 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จานวน 12 เครื่อง
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
1. ห้องเรียนธรรมชาติสวนเกษตร
50
2. ห้องสมุดโรงเรียน
75
3. สวนวรรณคดี
20
4. สวนป่าอนุรักษ์
6
5. สวนคณิตพิชิตไอคิว
24
6. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
20
7. เฮือนฝ้ายคา
8. สวนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
20
9. ร้านสหกรณ์โรงเรียน
50
10. ธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน
30
11. สวนสมุนไพร
8
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ชื่อแหล่งเรียนรู้
12. ห้อง E-Learning
13. สวนอุตุนิยมวิทยา
14. สวนหิน
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.โครงการพระราชดาริทุ่งจี้
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. กลุ่มทอผ้าบ้านหัวทุ่งและบ้านทุ่งกว๋าว
5. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
6. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลทุ่งกว๋าว
8. นิทรรศการงานประกวดผลิตภัณฑ์การเกษตรตาบลทุ่งกว๋าว

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
80
10
10

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
5
3
7
1
3
1
1
2
1
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13. ผลงำนดีเด่นที่ผ่ำนมำ
13.1 ผลงำนดีเด่นสถำนศึกษำ
ที่
1

2
3
4

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
ระดับภาค
รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ในการคั ด สรรผลงานหนึ่ ง โรงเรี ย น หนึ่ ง สานักงานเลขาธิการคุรุ
นวั ต กรรม ประจ าปี 2564 เรื่ อ ง การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สภา
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon based learning)
ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE รายวิชาวิทยาการคานวณ รหัส
วิชา ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้การพัฒนา
โครงงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ระดับภาค
รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา การศึกษาประถม
ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2564วันที่ 22 กันยายน 2564
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ระดับเขตพื้นที่ / รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการ สานักงานเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด จั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการทั ก ษะชี วิ ต ประจ าปี 2564 ประเภท การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ลาปาง ลาพูน
ระดับเขตพื้นที่ / รางวัล IQA AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด เป็นสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และ
การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ประจาปี 2564 วันที่ 1
ลาปาง ลาพูน
มิถุนายน 2564
ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

5 ระดับเขตพื้นที่ / มีการดาเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับ 3 ดาว
สานักงานเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ การศึกษามัธยมศึกษา
6 กันยายน 2564
ลาปาง ลาพูน
6 ระดับเขตพื้นที่ / มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ เป็น
ระดับจังหวัด แบบอย่างได้ ระดับดีมาก ประจาปีงบประมาณ 2564

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
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ที่

1

2
3

4

5

6

13.2 ผลงำนดีเด่นของผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ระดับรำงวัล
ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
นายศานติกรศิ์ ระดับประเทศ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่
วงค์เขียว
เข้ า ร่ ว มการส่ ง นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ค นดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณธรรม “นวัตกรรมแบบผสมผานT-SPA 3SR
PLUS PRO,3Q MODEL”และ “TWS
MODEL-TEAMS
MODEL” วั น ที่ 1 5
กรกฎาคม 2564
นายศานติกรศิ์ ระดับประเทศ ได้รับรางวัลในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มี
วงค์เขียว
อบายมุข ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ 16
มกราคม 2565
นายศานติกรศิ์ ระดับเขตพื้นที่ รางวัล IQA AWARDS ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
วงค์เขียว
/ระดับจังหวัด โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็น“ผู้สนับสนุน”
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
นายศานติกรศิ์ ระดับเขตพื้นที่ รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วงค์เขียว
/ระดับจังหวัด และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจาปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
นายศานติกรศิ์ ระดับเขตพื้นที่ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหาร
วงค์เขียว
/ระดับจังหวัด สถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ 6
กันยายน 2564
นายศานติกรศิ์ ระดับเขตพื้นที่ รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการ
วงค์เขียว
/ระดับจังหวัด บริหาร”ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจาปี
การศึกษา 2564 วันที่ 6 กันยายน 2564

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน
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13.3 ผลงำนดีเด่นประเภท ครู
ที่

รำยชื่อครู

1

นางสุวิกาญจน์สิริ
พิจอมบุตร

2

นางสาวกิ่งลดา
หมื่นสันธิ

3

นายปรัชญา
จันทร์แก้ว

4

นายหัสรินทร์ ดอนดี

5

นางสรัญญา เรือนคา

6

นางสรัญญา เรือนคา

ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำน
ที่มอบรำงวัล
สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

ระดับประเทศ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2564 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ระดับประเทศ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้วิจัยและพัฒนา
สานักงาน
ที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
คณะกรรมการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม “การใช้กระบวนการคิด
เชิงระบบ(GPAS)เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม”
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ระดับประเทศ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้วิจัยและพัฒนา
สานักงาน
ที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
คณะกรรมการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม“นวัตกรรมสร้างสรรค์
จุดประกายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างยั่งยืน” วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ระดับภาค รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่ง สานักงานเลขาธิการ
โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ประจาปี 2564 เรื่อง
คุรุสภา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
(phenomenon based learning)
ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE รายวิชา
วิทยาการคานวณ รหัสวิชา
ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการ
เรียนรู้การพัฒนาโครงงาน วันที่ 31
พฤษภาคม 2564
ระดับภาค

รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภท ครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับเขต รางวั ล ระดั บ ทอง ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
พื้นที่ /ระดับ นั ก เรี ย นและครู ต้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู้

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

22
ที่

รำยชื่อครู

ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

จังหวัด

บู ร ณ าก า ร ทั ก ษะ ชี วิ ต ปร ะ จ า ปี 2564
ประเภทมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 วั น ที่ 23
มิถุนายน 2564
รางวัล IQA AWARDS ตาแหน่ง ครู โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็น “ผู้รับผิดชอบ” ระบบ
การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาเพื่ อ การประ กั น คุ ณ ภาพที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ ดั บ ดี เ ด่ น ป ร ะ เ ภ ท
สถานศึ ก ษา ขนาดเล็ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ได้ คั ด เลื อ กประเภทบุ ค คล ครู ช านาญการ
พิเศษ รางวัลพระพฤหัสบดี เพื่อยกย่องและ
ผดุงเกียรติ ประจาปี 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม
2564
รางวั ล นวั ตกรรมสร้ างสรรค์ ค นดี “ ด้ า นการ
เรี ย นการสอน”ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยะฐานะ
ชานาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจาปีการศึกษา
2564 วันที่ 6 กันยายน 2564
รางวั ล นวั ตกรรมสร้ างสรรค์ ค นดี “ ด้ า นการ
เรี ย นการสอน”ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยะฐานะ
เชี่ยวชาญ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ประจาปีก ารศึ กษา 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564
รางวั ล นวั ตกรรมสร้ างสรรค์ ค นดี “ ด้ า นการ
เรี ย นการสอน”ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยะฐานะ
ชานาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจาปีการศึกษา
2564 วันที่ 6 กันยายน 2564
รางวั ล คุ รุ ช นคนคุ ณ ธรรม ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยะฐานะช านาญการพิ เ ศษ
ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ประจ าปีก ารศึ กษา 2564 วั นที่ 6
กันยายน 2564
รางวั ล คุ รุ ช นคนคุ ณ ธรรม ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
ตาแหน่งครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ประเภท ครู

7

นางสุวิกาญจน์สิริ
พิจอมบุตร

ระดับเขต
พื้นที่ /ระดับ
จังหวัด

8

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา

จังหวัดลาปาง

9

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา

ระดับเขต
พื้นที่ /ระดับ
จังหวัด

10 นางสรัญญา เรือนคา

ระดับเขต
พื้นที่ /ระดับ
จังหวัด

11

นางสุวิกาญจน์สิริ
พิจอมบุตร

ระดับเขต
พื้นที่ /ระดับ
จังหวัด

12

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา

ระดับเขต
พื้นที่ /ระดับ
จังหวัด

13 นางสรัญญา เรือนคา

ระดับเขต
พื้นที่ /ระดับ

หน่วยงำน
ที่มอบรำงวัล
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน

สานักงานสกสค .
จังหวัดลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

23
ที่

รำยชื่อครู

ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

จังหวัด

14

นางสุวิกาญจน์สิริ
พิจอมบุตร

15 นางสาวสุนิสา สุพันธ์

16

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา

ตามโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ .
ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กันยายน
2564
ระดับเขต รางวั ล คุ รุ ช นคนคุ ณ ธรรม ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
พื้นที่ /ระดับ ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ
จังหวัด
ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ประจ าปีก ารศึ กษา 2564 วั นที่ 6
กันยายน 2564
ระดับเขต รางวั ล คุ รุ ชนคนคุ ณ ธรรม ร ะดั บ ดี ม าก
พื้นที่ /ระดับ ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ประเภท ครู
จังหวัด
ตามโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ .
ประจาปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 กันยายน
2564
ระดับจังหวัด รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี 2564 ประเภท
บุ ค คล ได้ รั บ เข็ ม กลั ด พระพฤหั ส บดี พร้ อ ม
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3000บาท

หน่วยงำน
ที่มอบรำงวัล
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน

13.4 ผลงำนดีเด่นประเภทนักเรียน
ที่
1

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
นางสาวพิทยารัตน์ ลุขมาตย์ ระดับประเทศ การแข่ง ขัน ประกวดพี่น าน้องรักษ์น้ า มูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน
นางสาวสิรินทิพย์ แอบอุ่น
ตามแนวพระราชดาริ พ.ศ.2564 โดย พระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวพรธิดา ใจหมั้น
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายภาราดร เยียดยัด
ได้ รั บ รางวั ล “รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่
นางสาวรัฐิกาญจน์ กันอุไร
1”โดย สมเด็ จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้ า
นางสาวธาริณี เหล็กดี
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
ครูที่ปรึกษำ
หลวงราชสาริ ณี สิ ริ พั ช รมหาวั ช รราช
ว่าที่ร้อยตรีวรัญู เรือนคา
ธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยา
นางสรัญญา เรือนคา
เธอ เจ้ า ฟ้ า ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวชิ
โ ร ต ต ม า ง กู ร สิ ริ บู ล ย ร า ช กุ ม า ร
พระราชทานโล่ ร างวั ล ให้ แ ก่ ตั ว แทน
นักเรียน13-17 ตุลาคม 2564
ณ เขื่ อ นวชิ ราลงกรณ อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รำยชื่อนักเรียน

ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

24
ที่
2

รำยชื่อนักเรียน
นายศิรสิทธิ์ เพชรเก่า
นายอนัน การร้อน
นางสาวจารุวรรณ สอดสี
นางสาวนงลักษณ์ นพคุณ
นางสาวภัคจิรา จะงาม
นางสาวสกุลณา เถาจันทร์
ต๊ะ
นางสาวจิรประภา จาปีหอม
นางสาวอรพรรณ เจภูติ
นางสาวธาริณี เหล็กดี
นางสาวพิมกมล การดี
นางสาวศรีวิไลลักษณื อุ่น
แอบ
นายธนกฤต บุญมาเทพ
นางสาวชนากานต์
กุมภาพันธ์
นายภาราดร เยียดยัด
นายอดุลวิทย์ เยียดยัด
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร
นางสาววิภารัตน์ คาฟั่น
นางสาวนริศรา กุมภาพันธ์
นางสาวนันทิชา การด่วน
นางสาวประกายดาว อิ่ม
อร่าม
นางสาวนฑีกาล ดินสอ
นางสาวธาราทิพย์ เอิกเกริก
นางสาวบุณยนุช สมควร
เด็กหญิงพรรณราย เหล็กดี
เด็กหญิงสุติกา ใจจอมกุล
นายศรัณ หยกภู
เด็กหญิงดาวประกาย จะ
งาม
เด็กหญิงพรณภา จะงาม
เด็กหญิงจิราพร อวดกล้า
เด็กหญิงวนิดา อินทะสร้อย
เด็กหญิงภัทรพร กลิ่นส่ง

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
ระดับประเทศ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพ
มหิงสา สายสืบ ประจาปี 2564 วันที่ สิ่งแวดล้อมกระทรวง
1 กันยายน 2564
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

25
ที่
3

4

5

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
นายนิติกร ยอดธงชัย
ระดับประเทศ ได้ ท าความดี ผ่ า นโครงงานคุ ณ ธรรม
สานักงาน
นายเลิศพิพัฒน์ การดื่ม
เรื่อง “ทุ่งกว๋าวร่วมใจ โปร่งใส สุจริต
คณะกรรมการ
นางสาวณัฐธิดา สมนึก
เทิ ดไท้อ งค์ ราชัน ”โครงงานคุณ ธรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาววนิดา อินทะสร้อย
“ปณิ ธ านความดี ท าดี เ ริ่ ม ที่ ใ จเรา”
นายวรเทพ เทพประชุม
เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต
นางสาวประกายดาว อิ่ม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
อร่าม
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถ
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร
บพิ ต ร แ ละ พ ร ะ บาท สม เด็ จ พ ร ะ
เด็กหญิงมัตติกา เปิดช่อง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จุลพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
เด็กหญิงพิชชานันทน์ คนเก่ง
นางสาวภัคจิรา จะงาม
ระดับภาค ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สานักงานศึกษาธิการ
นางสาวจารุวรรณ สอดสี
ถอดบทเรี ย นรู ป แบบ/แนวทางการ
ภาค 15
ครูที่ปรึกษำ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับจังหวัด
ว่าที่ร้อยตรีวรัญู เรือนคา
และภาค โครงการ TFE(Teams For
นางสรัญญา เรือนคา
E d u c a t i o n ) โ ค ร ง ก า ร Coading
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
Teams เพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษา
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม
โครงการขั บเคลื่ อนการจั ดการศึก ษา
บุตร
ปบมวั ย ในระ ดั บ พื้ น ที่ (ภาคและ
นางจรรยา พุทธา
จังหวัด) และโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่ อการจั ดท ารู ปแบบและ
แนวทางพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง
เชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีว ศึ กษาและอุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 วันที่ 14 กันยายน
2564 ณ โรงแรม บี .พี.เชียงใหม่ ซิตี้
จังหวัดเชียงใหม่
นายวรเทพ เทพประชุม
ระดับภาค ได้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า รอ บการ
สานักงาน
นางสาวจิราพร อวดกล้า
ประกวดระดั บ ภาค ภายใต้โ ครงการ คณะกรรมการกากับ
นางสาวณัฐชา สองเป็ง
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “นวัตกรรม กิจการพลังงาน
นางสาวพรนภา จะงาม
ไฟฟ้าแห่งอนาคต” และสร้างเครือข่าย
นางสาวภัทรพร กลิ่นส่ง
Clean Energy School วันที่ 15
นางสาววนิดา สองเป็ง
มีนาคม 2564
นางสาวกิตติญา การเก่ง
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นแอบ
นางสาวจุฬารัตน์ แปดนัด
รำยชื่อนักเรียน

ระดับรำงวัล

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

26
ที่

6

7

8

9

รำยชื่อนักเรียน

ระดับรำงวัล

นางสาวชมพูนุช จวนตัว
นางสาวชาริกุล ปินใจกุล
นางสาวปลัศดา วงค์อ๊อด
นางสาวพัชชานันท์ อาพราง
นางสาวมนปริยา โกสุโท
นางสาววิภาพร ของเดิม
นางสาวกมลทิพย์ บุญมา
ครูที่ปรึกษำ
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
นางสรัญญา เรือนคา
นายปรัชญา จันทร์แก้ว
นางสาวนิตยา นันทะใจ
นายหัสรินทร์ ดอนดี
นางสาวนฤมล จาอินทร์
นายวรเทพ เทพประชุม
ระดับภาค
นางสาววิภาพร ของเดิม
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นแอบ
ครูที่ปรึกษำ
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
เด็กหญิงพิชชานันท์ คนเก่ง ระดับจังหวัด/
เด็กชายพิรพัฒน์ โกสุโท
เขตพื้นที่
เด็กชายนนทรัตน์ มณีม่วง
ครูที่ปรึกษำ
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม
บุตร
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร ระดับจังหวัด/
นางสาวนริศรา กุมภาพันธ์
เขตพืน้ ที่
ครูที่ปรึกษำ
นางมงคลยา พานดง
นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญ
จิตสิริ
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม
บุตร
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จุลพันธ์ ระดับจังหวัด/
นายวรเทพ เทพประชุม
ระดับเขต

ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล

รางวัลชมเชย การประกวดสร้างสื่อวิดิ มหาวิทยาลัยเชียงให
ทัศน์โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ใน
ม่และหัวหน้า
หั ว ข้ อ “สร้ า ง สื่ อ สู้ ฝุ่ น ”วั น ที่ 19 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
มีนาคม 2564
สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่ง ขันการ คณะวิทยาศาสตร์
จั ด ตู้ ป ลาสวยงามเชองนิ เ วศ ระดั บ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เนื่ อ งในงาน
ลาปาง
“วิ ท ยาศาสตร์ นิ ทั ศ น์ ราชภั ฏ ล าปาง
63” ระหว่างวันที่ 18-21 สิง หาคม
2564
เข้ าร่ วมกิจ กรรมค่ ายเยาวชน ป.ป.ช. สานักงานเขตพื้นที่
สพฐ.น้อย หัวใจ Strong ตามโครงการ
การศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร มัธยมศึกษาเขต 35
มาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
วันที่ 19 กันยายน 2564
ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

27
ที่

10

รำยชื่อนักเรียน

ระดับรำงวัล

ครูที่ปรึกษำ
พื้นที่
นางมงคลยา พานดง
นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญ
จิตสิริ
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอม
บุตร
นางสาวพรนภา จะงาม ระดับจังหวัด/
นางสาวจุฬารัตน์ แปดนัด
ระดับเขต
นางสาวมนปริยา โกสุโท
พื้นที่
นายวรเทพ เทพประชุม
นางสาววิภาพร ของเดิม
นางสาวณัฐชา สองเป็ง
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร
นางสาวประกายดาว อิ่ม
อร่าม
นางสาวณัฐิดา สมนึก
ครูที่ปรึกษำ
นางศิริญญา เขื่อนแก้ว

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล
ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง ช า ติ มัธยมศึกษาเขต 35
งบประมาณปี พ.ศ.2564 “ค่ า ย
ส่ ง เสริ ม โ คร งง าน พั ฒน าจริ ย คุ ณ
จริยธรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพื่อ
สร้างยุชนคนคุณธรรม
ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

ชนะเลิ ศ การประกวดการเขี ย น กองทุนการอออม
เรียงความ หัวข้อ “ออมกับ กอช.เพื่อ
แห่งชาติ
ความมั่ น คงในอนาคต” ในโครงการ กระทรวงการคลัง
ส่งเสริมการออมกับการลงทุนการออม
ร่วมกับ
แ ห่ ง ช า ติ ก ลุ่ ม นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ กระทรวงมหาดไทย
มัธ ยมศึก ษา ประจาปี 2564 ระดั บ
อาเภอเมืองปาน

28

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ชมรมศิษย์เก่ำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

ผู้อำนวยกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋ำว
วิทยำคม

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำโรงเรียน

ฝ่ำยบริหำร
งำนวิชำกำร

- กลุ่มงานสานักงาน
ฝ่าย
- กลุ่มงานพัฒนา
ผู้เรียน
- กลุ่มงานสาระการ
เรียนรู้
- กลุ่มงานวัดผล
ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการ
เรียน
- กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
- กลุ่มงานพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา

ฝ่ำยบริหำร
งำนแผนงำนและ
งบประมำณ

- กลุ่มงาน

สานักงานฝ่าย
- กลุ่มงานนโยบาย
และแผน
- กลุ่มงานบริหาร
การเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
และสินทรัพย์

ฝ่ำยบริหำร
งำนบุคคล

- กลุ่มงาน

สานักงานฝ่าย
- กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน
- กลุ่มงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย

ฝ่ำยบริหำร
งำนทั่วไป

- กลุ่มงาน

สานักงานฝ่าย
- กลุ่มงานบริการ
สาธารณะ
- กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กลุ่มงานระบบ
บริหารและพัฒนา
องค์กร

29

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดแผนงำน / โครงกำร

30

กำรบริหำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2565
อัตรำส่วน

60.05

:

35.23

4.73

:

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล+ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ+ฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป
สำรองจ่ำย

60.05 %
35.23 %
4.73 %
100.00 %

ที่
1
2
3
4
5

ฝ่ำย
บริหารงาน
วิชาการ
บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณ
บริหารงาน
ทั่วไป
สารองจ่าย
รวม

จำนวนเงิน (บำท)

จำนวน
โครงกำร

อุดหนุน

35

384,172

7

29,000

-

3

320,400

-

11

103,000

-

1

70,000

-

57

กพร

ระดมฯ

อบต.

274,983 212,400 80,000
-

อื่นๆ

รวม

90,113 1,041,668

-

-

29,000

- 13,080

439,680

-

-

39,388

142,388

-

-

11,976

81,976

106,200

906,572 274,983 318,600 80,000 154,557 1,734,712

31

งำน/โครงกำร
ฝ่ำยบริหำรงำน 4 ฝ่ำย

32

ฝ่ำยบริหำร
งำนวิชำกำร

33
1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1

1.1 งานธุรการสานักงานฝ่ายวิชาการ
1.2 กิจกรรมการจัดทาสื่อการเรียนการสอน(พัฒนาสื่อการ
สอน, ถ่ายเอกสารวิชาการ)
1.3 งานทะเบียน

จำนวนเงิน (บำท)
อุดหนุน

กพร.

อื่นๆ

รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ

ระดมทุน

อบต.

85,540 -

-

-

-

85,540

5,540 -

-

-

-

5,540

75,000 -

-

-

-

ครูสุวิกาญจน์
สิริ

ครูสุวิกาญจน์
สิริ
75,000

5,000

5,000

ครูปรัชญา

2 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

3,000 -

-

-

-

3,000

ครูวรัญญู

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1,000 -

-

-

-

1,000

ครูวรัญญู

4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
5
ศึกษา (อื่นๆคือคอมฯเก่า)
6 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
1) การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7 2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน และการพัฒนาทุกด้าน
3)เปิดบ้านวิชาการ

1,000 -

-

-

-

1,000

ครูวรัญญู

0 53,668

-

-

1,269

54,937

ครูหัสรินทร์

2,000
136,247
73,247

ครูดวงเด่น

2,000
43,432
20,432

92,815
52,815

-

-

-

11,000

40,000

-

-

-

ครูสิวิกาญจน์
สิริ
51,000

-

-

-

12,000

12,000

-

-

34
1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

8 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
9 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
10 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อุดหนุน

จำนวนเงิน (บำท)
ระดม
กพร.
อบต. อื่นๆ
ทุน
- 10,000 -

2,000
60,000

-

-

12,000

ครูดวงเด่น

60,000

ครูกมลศรัณ

27,500

1) ลูกเสือ

-

25,000

-

-

-

25,000

ครูสุพจน์

2) รด.

-

2,500

-

-

-

2,500

ครูกมลศรัณ

1,000

-

-

-

-

1,000 ครูสุวิกาญจน์สิริ

4,500

-

-

-

-

4,500

ครูสิริภางค์

500

-

-

4,000

-

4,500

ครูวรัญญู

11 โครงการพัฒนางานแนะแนว

-

-

ผู้รับผิดชอบ

1,000

4) ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

-

-

รวม(บำท)

28,500

ครูสุพจน์

12 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าว
13
วิทยาคม
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด

500

-

-

5,000

-

5,500

ครูวรัญญู

1,000

-

-

22,000

-

23,000

ครูมงคลยา

15 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

5,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูพงศกร

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูสิริภางค์

16 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
17
ภาษาไทย

,000 ครูสุวิกาญจน์สิริ

35
1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ)
ที่
18
19
20
21
22
23
24

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พละศึกษา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

25 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
26 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทา

อุดหนุน

จำนวนเงิน (บำท)
ระดม
กพร.
อบต.
ทุน

รวม(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูพงษ์สิทธิ์

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูกมลศรัณ

10,000 15,000

-

-

-

25,000

ครูจรรยา

10,000

-

-

-

-

10,000

ครูมงคลยา

30,000

-

-

-

-

30,000

ครูวรัญญู

30,000

-

-

-

-

30,000

ครูสรัญญา

2,000

-

-

-

17,000

ครูดวงเด่น

30,000

ครูปรัชญา

1,000

ครูสรัญญา

4,000 26,000
1,000

15,000

-

-

-

-

-
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1. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

27 โครงการนิเทศทางการศึกษา
28 โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ PLC
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมอาหารจาก
29
ผลผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
30 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM
โครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน(คณิต,จีน) จ้าง9,000x12(
31
ประกันสังคม 450)อื่นๆใช้งบจ้างครูเก่า
32 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

33 สถานศึกษา
34 โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย

35 โครงการสร้างเครื่อข่ายเพื่อความร่วมมือ(พัฒนาการศึกษา)
รวม

จำนวนเงิน (บำท)
อุดหนุน

รวม(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

กพร

ระดมทุน

อบต.

อื่นๆ

2,000

-

-

-

-

2,000

ครูสุวิกาญจน์สิริ

2,000

-

-

-

-

2,000

ครูวรัญญู

-

-

-

6,500

ครูสรัญญา

-

-

6,000
-

-

5,000

ครูหัสรินทร์

-

212,400

-

88,844

301,244

ครูจรรยา

98,000

-

-

-

-

98,000

ครูจรรยา

1,700

-

-

-

-

1,700

500
5,000
-

1,000

-

- 18,000

-

ครูปรัชญา

19,000

ครูมงคลยา

1,000
1,000
384,172 274,983 212,400 80,000 90,113 1,041,668

ครูพงศกร
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รำยละเอียดโครงกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณฺภา จริยา
4. ลักษณะโครงกำร () โครงการใหม่ ()โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
ประเด็นพิจำรณำ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
บริหารและการจัดการ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
9. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
มาตรา 4การศึกษา หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา6การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตร24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ การพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นการบริหาร
จัดการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อมุ่งส่งเสริม การพัฒนาครู นักเรียน ในโรงเรียนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ. โดยการบริหารจัดการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาด้านงาน
วิชาการจึงจัดทาโครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูในโรงเรียนมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พอเพียงเหมาะสม
2.เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติและมีเอกสารที่ใช้ในงานทะเบียนวัดผลอย่างครบถ้วน นักเรียนมี
หลักฐานการศึกษาครบทุกคนและได้รับเอกสารเมื่อจบการศึกษาตามกาหนด
12. เป้ำหมำย
12.1 ด้ำนปริมำณ
- ครูในโรงเรียนทุกคนมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พอเพียงเหมาะสม
- ครูร้อยละ 100 มีเอกสารในการวัดผลประเมินผล และมีแบบฟอร์มที่ใช้ในงานทะเบียนวัดผล มี
หลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนครบทุกคนวัดผลประเมินผล
12.2 ด้ำนคุณภำพ
- ครูในโรงเรียนมีเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พอเพียงเหมาะสมและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
- มีระบบการวัดผลประเมินและเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
ในการดาเนินงานพัฒนา
สานักงานฝ่ายบริหาร
วิชาการได้คานึงถึงเวลา
งบประมาณ สถานที่ ใน
การดาเนินงานโดยให้รู้จัก
การประมาณตนเอง
ควำมรู้
คุณธรรม

มีเหตุผล
ในการดาเนินงานพัฒนา
สานักงานฝ่ายบริหารวิชาการมี
ความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
บรรยากาศในห้องสานักงานฝ่ายให้
มีความเหมาะสมทางวิชาการ มี
ข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้ครู

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียน ครู มีความรอบรู้ที่ทัน
เหตุการณ์ กระตุ้นส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู มีการจัดสื่อการ
เรียนการสอน

รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการดาเนินงาน
มีความรับผิดชอบต่อการทางาน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต

14. สถำนที่ดำเนินกำรฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ระยะเวลำใน
ดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1งานธุรการ
1 ต.ค.2564
สานักงานฝ่ายวิชาการ
1) ขั้นเตรียมการ
1 พ.ย.25642) ขั้นตรวจสอบ
30 ส.ค.2565
3) ขั้นรายงาน
ต.ค.2565

กิจกรรมที่ 2 การจัดทาสื่อ
การเรียนการสอน(ถ่าย
เอกสารวิชาการ)
1) ขั้นเตรียมการ
2) ขั้นตรวจสอบ
3) ขั้นรายงาน

1 พ.ย.256430 ส.ค.2565
30 ต.ค.2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

1.กิจกรรม งานธุรการสานักงาน
-การสารวจและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ของสานักงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ และวัสดุอุปกรณ์
-การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นของครูนักเรียนและ
ข่าวสารทางวิชาการแก่ครูและ
นักเรียนหน้าห้องฝ่าย
- สรุปและรายงานผล
2.กิจกรรมจัดทาสื่อและถ่าย
เอกสาร
- การสารวจและดาเนินจัดซื้อ
กระดาษโรเนียว ไข และหมึกโร
เนียวต่างๆ
- ดาเนินงานอัดสาเนาเอกสาร
- สรุปและรายงานผล

นางสุวิกาญจน์สิริ

นางสาวสุพรรณิภา
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 3กิจกรรมงาน
ทะเบียนวัดผลและวัดผล
ประเมินผล
1) ขั้นเตรียมการ
2) ขั้นตรวจสอบ
3) ขั้นรายงาน

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน
พ.ย.64-มี.ค.65
พ.ค.-ต.ค.65

พ.ย.64-มี.ค.65
พ.ค.-ต.ค.65

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

3.กิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและ นางสาวนิตยา นันต๊ะใจ
วัดผลประเมินผล
- ติดตามนโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา และ สพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ และผลการดาเนิน
โครงการฯ ในปีที่ผ่านมา

- ดาเนินกิจกรรมพัฒนางานตาม
โครงการฯ การจัดซื้อวัสดุและทา
แบบฟอร์มต่างๆ การทาปพ.5
การจัดทาเอกสารหลักฐานการจบ
หลักสูตร การจัดทา
เอกสารรายงานต่างๆ
- การติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน
- การเทียบโอนผลการเรียนของ
นักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตามการดาเนินงาน และคอย
อานวยความสะดวกในการดาเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ
กาหนด
- สรุปและรายงานโครงการฯ
โครงการฯ

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด 85,540 บาท
แหล่งงบประมำณ
( / ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
( ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม …………………………………..
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 10,000 10,000 10,000 10,000 - 20,000 20,000 9,000 20,000
20,000
20,000
25,540
รวมทั้งสิ้น 85,540 บำท (แปดหมื่นสี่พันบำทถ้วน)
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร นางสาวสุพรรณิภา จริยา และนางสาวนิตยานันต๊ะใจ
19. ผู้เกี่ยวข้อง
19.1 ครูฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
1.ร้อยละ 80 ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
1 สอบถามความพึงพอใจของครู
ดาเนินงานมีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาฝ่าย 2 สอบถามความพึงพอใจของ
บริหารวิชาการ
นักเรียนครู ที่มีต่อการดาเนินการ
2. ร้อยละ 80 ของครูมีแบบวัดผลประเมินและ
กิจกรรมชุมนุม
เครื่องมือวัดผลประเมินผลตามความต้องการใช้
ของครู

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
และนักเรียน

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
21.1 ฝ่ายบริหารวิชาการมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียงที่ใช้การได้ดี
21.2 ครูทุกคนมีวัสดุใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พอเพียงและเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน
21.3 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นทั้งของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้องวิชาการ เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้คนกระทาความดี สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน
และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
21.4 มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผลประเมินผล อานวยความสะดวกให้บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงาน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
ลงชื่อ
หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
รำคำ
รวมเป็น
(หน่วย)
(ต่อหน่วย) เงิน (บำท)
กิจกรรมที่ 1 งำนธุรกำรสำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร
1 กระดาษกาวเยื่อสีเพื่อทาสันปก ขนาด 1 นิ้ว
10 ม้วน
20
200
2 กระดาษ PHOTO PAPER 230 แกรม (PJ234-100)
1 ห่อ
250
250
3 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A 4
10 ริม
110
1,100
4 กระดาษเทปกาวสองหน้า 1.นิ้ว
10 ม้วน
20
200
5 กาวลาเท็กซ์ 32 ออน
2
55
110
6 หมึกคอมพิวเตอร์ สีดา
4 ขวด
250
1000
7 หมึกคอมพิวเตอร์ สีแดง น้าเงิน เหลือง(อย่างละ2 ชุด)
6 ขวด
150
900
8 กาวสองหน้า 3 M
5 ม้วน
50
250
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 งำนธุรกำรสำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร
5,540
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน(ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)
1 ค่าหมึก และไขโรเนียว
16,660
2 ค่าถ่ายเอกสาร
38,805
3 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้าเงิน สีดา Pilot ชนิดเติมหมึกได้ 2 หัว
150 ด้าม
32
4,800
4 ปากเคมี 2 หัวแบบ สีน้าเงิน สีดา สีแดง สีเขียว
10 ด้าม
25
250
5 กระดาษโรเนียว A 4 สีขาว
150 ริม
70
10,500
6 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 80 แกรม
20 ริม
80
1,600
7 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีดา และสีน้าเงิน
6 ขวด
30
180
8 กาว TOA ขนาดกลาง
5 กระป๋อง
55
255
9 กระดาษปรุ๊ฟเทาและกระดาษโปสเตอร์สี ฟ้า เขียว เหลือง
32 แผ่น
10
320
10 กระดาษการ์ดปกสี
5 ริม
80
400
11 เทปกาวสองหน้า ขนาด 1 นี้ว
20 ม้วน
20
400
12 หมึกคอมพิวเตอร์ สีดา สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน
4 ขวด
250
1,000
รวมกิจกรรมที่ 2 กำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน(ถ่ำยเอกสำรวิชำกำร)
75,000
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ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

จำนวน
(หน่วย)

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงำนทะเบียนวัดผลและวัดผลประเมินผล
1 กรรไกร 7 นิว้
2 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 4 80 แกรม
3 กระดาษปก A 4 120 แกรม สีฟ้า
4 กระดาษทาปก best 120 แกรม A 4 สีเหลือง
5 สันรูดพลาสติก 5 มิล A 4 สีเหลือง และสีฟ้า
6 กาว TOA 16 ออนซ์
7 แฟ้มแขวน NO905ตราช้า สีเขียว
8 ไส้แฟ้ม
9 หมึกพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ สีดา 3 ขวด
10 ปพ.1
11 ปพ.2
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงำนทะเบียนวัดผลและวัดผลประเมินผล
รวมเงินทั้งหมด
ที่

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1งานธุรการสานักงานฝ่ายวิชาการ
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดทาสื่อการเรียนการสอนและค่าถ่ายเอกสารวิชาการ

1 อัน
5 ริม
3 ริม
3 ริม
100 อัน
1 ขวด
4 แฟ้ม
2 ถุง
3 ขวด

รำคำ
รวมเป็น
(ต่อหน่วย) เงิน (บำท)
40
125
97
97
4
35
17
25
250

จำนวนเงิน
(บำท)
5,540
75,000

3. กิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและวัดผลประเมินผล

5,000

รวมเงินทั้งหมด

85,500

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)

40
625
291
291
200
35
68
50
750
1,600
1,600
5,000
85,540
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. ลักษณะโครงกำร ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน ข้อ 3,4
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
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มำตรฐำนที่
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

10. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school)หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพเพื่อให้ได้ ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile)
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
เยาวชนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของUNESCO คือLearning
to know,Learning to do, Learning to live with the others,Learning to be
ลักษณะกำรเป็นมำตรฐำนสำกล ประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนการสอน
2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
คุณลักษณะโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีดังนี้
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์]
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard)
2.1) ด้านคุณภาพวิชาการ
2.2) ด้านคุณภาพของครู
2.3) ด้านการวิจัยและพัฒนา
3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
3.1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
3.2) ด้านระบบการบริหารจัดการ
3.3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
3.4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา
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วัตถุประสงค์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลจะพัฒนำใน 5 ด้ำน
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นาจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ
มาประยุกต์ปรับใช้
- ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge)
การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work)
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
- พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับ
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. พัฒนาครู
- พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนานวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชั้นเรียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
- พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมกับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหาร
- พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
ภำรกิจหลักของโรงเรียนในกำรพัฒนำและยกระดับดำเนินกำรสู่มำตรฐำนสำกล
1. ศึกษาทาความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียน พร้อมทั้งจัดทาพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. จัดทาสาระรายวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
4. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อ
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
5. จัดทาห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ ปรับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล
6. สารวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา
7. ดาเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดาเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีส่วนร่วม
9. นาเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. รายงานผลการประเมินโครงการ
ตามที่ ส านั ก บริ ห ารงานมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ดาเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและอนุมัติจัดสรร
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เงินงบประมาณ ปี 2561 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
สู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษางบดาเนินการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขัน
เวทีโลกให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนาเสนอ
ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS
ภายในโรงเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดังนั้นจึง ขออนุญาตในการจัดงานเวทีนาเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายใน ในขั้นรายงานผลความก้าวหน้าของการจัดทาโครงงาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม และการจัดเวทีนาเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายในโรงเรียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 205 คน
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพ
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบถ้วน
จานวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 183 คน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหา
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ตามสภาวะภู มิ สั ง คมของสถานศึ ก ษา
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ พฤติก รรมสอดคล้อ งกับ หลั กปรั ชญาของ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการโดยนักเรียน
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี และมีครูเป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง สถานศึ ก ษาและสามารถขยายผลการ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ สอดคล้ อ งกับ กั บ ความคิด ความต้ องการ
คาแนะนา เป็นวิทยากร เป็นผู้
และความจาเป็นของสถานศึกษา

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้
และคุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี
การพั ฒ นาทั ก ษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา คารวะ
ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติ ปั ญ ญา แยกแยะถู ก ผิ ด
ควรไม่ควร และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจ
ใฝ่รู้ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
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พอประมำณ
มีเหตุผล
จัด หาสื่อ /วั สดุป ระกอบการ และคนในชุ ม ชนโดยมี ก ารวางแผนที่ ดี
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมมีส่วนร่วมใน สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ มีข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลง
จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำใน
รำยละเอียดกิจกรรม
กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
1.เสนอโครงการ/
1- 25
คณะทางาน
ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
2.ประชุมชี้แจง/ 26-31
กิจกรรม
ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารและ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา
กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา

3. การดาเนิน
กิจกรรมตาม
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

1 พฤศจิกายน
2564 ถึง
31 สิงหาคม
2565

คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
1. กำรยกระดับกำรจัดเรียนกำรสอนให้เทียบเคียง
กลุ่มงานหลักสูตร
มำตรฐำนสำกล
สถานศึกษา
เป็นการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1 – รายวิชา
การสื่อสารและนาเสนอIS2
1.1 มีกระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคล (กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่ม
พัฒนาเร่งด่วน) เพื่อพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ
1.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเน้น
การลงมือปฏิบัต(ิ Active Learning) และส่งเสริม
ทักษะการคิดผ่านกิจกรรมและโครงงาน มีการนา
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเข้าไปใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอนตามหลักการคือ ถามคือสอน
สะท้อนคิดคือเรียน เขียนคือคิด การใช้จิตตปัญญา
ศึกษา การให้เหตุและผล RBL(Reasearch Based

50
Learning) โครงงานฐานวิจัย

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
3. การดาเนิน
กิจกรรมตาม
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน
1 พฤศจิกายน
2564 ถึง
31 สิงหาคม
2564

รำยละเอียดกิจกรรม
1.3 บูรณาการแนวทางข้อมูล O-NET และ PISA ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
ตามตัวชี้วัด
2. ยุววิจัย (Independent Study : IS )
2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น ของการพัฒนา
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้)
2.2 ส่ง เสริม ให้นัก เรียนนาเสนองานด้วยภาษาอัง กฤษเช่ น
แนะนาตนเอง หัวข้อ และวัตถุประสงค์ เป็นต้น และสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (IS2 – การสื่อสารและการนาเสนอ)
2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนนาองค์ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
สู่การปฏิบัติหรือนาไปเผยแพร่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
บูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ (IS3- การ
นาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)
3.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำษำต่ำงประเทศ 2 ภำษำ
3.1 จัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใน
ทุกระดับชั้น
3.2 จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน
อย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.3 จัดแข่งขันทักษะการสื่อสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่อง
4. กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้บริหำรด้วยระบบ
คุณภำพ (เลือก SCQA ถ้ำเคยได้รับแล้วเลือก OBECQA )
4.1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบคุณภาพ (SCQA
หรือ OBECQA )
4.2 บริหารจัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบคุณภาพ
(SCQA หรือ OBECQA )
4.3 ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการของโรงเรียนจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
4.4 เขียนรายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให้บริหารด้วยระบบคุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA )

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มงาน
หลักสูตร
สถานศึกษา
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16. งบประมำณ
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1 – 30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ กลุ่มงานหลักสูตร
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล สถานศึกษา
รำยละเอียดกิจกรรม

และรายกลุ่ม
3) สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ปกครองและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง

เงินอุดหนุน
3,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
3,000
บาท
(สามพันบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
3,000
3,000
รวมทั้งสิ้น3,000 บำท (สำมพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. กำรยกระดับกำรจัดเรียนกำรสอน
ให้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
1.1 ความส าเร็ จ ของการคั ด กรอง
นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลที่ ต รงตาม
ศั ก ยภาพจากการใช้ ร ะบบดู แ ละ
ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80
ขึ้นไป
1.2 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
IS1 – รายวิชาการสื่อสารและนาเสนอ
IS2 ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.3 นักเรียนที่มีผลงานโครงงานฐาน
วิ จั ย ( RBL) ต า ม ร า ย วิ ช า
มาตรฐานสากล คนละ 1 โครงงาน
1.4 ระดับของการนาเสนอผลงาน
ของนักเรียนในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ IS 3 ระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.5 จ านวนนั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น และมี ผ ลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET และ PISA
สูงขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5

วิธีกำรวัด/ประเมินผล
1.1 ผลของการคัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคลที่ตรงตามศักยภาพ
จากการใช้ระบบดูและช่วยเหลือ
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
1.1 แบบการคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคลที่ตรงตามศักยภาพจากการใช้
ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน

1.2 แบบรายงานผลการเรียนในรายวิชา
1.2 รายงานผลการเรียนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
IS1 – รายวิชาการสื่อสารและนาเสนอ
ความรู้ IS1 – รายวิชาการสื่อสาร IS2
และนาเสนอIS2
1.3 ผลงานโครงงานฐานวิจัย(RBL)
ตามรายวิชามาตรฐานสากล คนละ
1 โครงงาน
1.4 รายงานการนาเสนอผลงานของ
นั ก เ รี ย น ใ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์ IS 3

1.3 แบบรายงานโครงงานฐานวิจัย
(RBL) ตามรายวิชามาตรฐานสากล คน
ละ 1 โครงงาน
1.4 แบบรายงานการน าเสนอผลงาน
ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์ IS 3
1.5 แบบรายงานผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เรียนและผลการทดสอบระดับชาติ Oผลการทดสอบระดับชาติ O-NET NET และ PISA ปี 2564
และ PISA ปี 2564

2. ยุววิจัย (Independent Study : IS )

2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ช้
กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น
ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
(IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้)มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
2.2 จ านวนนั ก เรี ย นที่ น าเสนองาน
ด้วยภาษาอัง กฤษเช่น แนะนาตนเอง
หัวข้อ และวัตถุประสงค์ เป็นต้น และ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (IS2
– การสื่ อ สารและการน าเสนอ)
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามบั น ได 5
ขั้ น ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น สู่
มาตรฐานสากล (IS1 – การศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้)
2.2 จานวนนักเรียนที่นาเสนองาน
ด้ ว ยภาษาอั ง กฤษเช่ น แนะน า
ตนเอง หั ว ข้ อ และวั ต ถุ ป ระสงค์
เป็นต้น และสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (IS2 – การสื่อสารและ
การนาเสนอ)

2.1 แบบรายงานจ านวนนั ก เรี ย นใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามบั นได 5 ขั้ น
ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
(IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้)
2.2 แบบรายงานจ านวนนั ก เรี ย นที่
น าเสนองานด้ ว ยภาษาอั ง กฤษเช่ น
แนะนาตนเอง หัวข้อ และวัตถุประสงค์
เป็นต้น และสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (IS2 – การสื่อสารและการ
นาเสนอ)
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรวัด/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
2.3 จานวนนักเรียนที่นาองค์ความรู้/ 2.3 จ านวนนั ก เรี ย นที่ น าองค์ ค วามรู้ / 2.3 แบบรายงานจานวนนักเรียนที่ นาองค์
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติหรือ ความรู้/ประยุก ต์ใช้องค์ค วามรู้สู่การปฏิบั ติ
หรื อ น าไปเผยแพร่ น าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด นาไปเผยแพร่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ หรือนาไปเผยแพร่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม บูรณาการกิจ กรรมเพื่อสังคมและ สั ง คม บู ร ณาการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
ประโยชน์ต่อสังคม บูรณาการกิจกรรม สาธารณประโยชน์ (IS3- การน าองค์ สาธารณประโยชน์ (IS3- การนาองค์ความรู้ไป
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3- ความรู้ไปใช้บริการสังคม
ใช้บริการสังคม)
การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
3.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ภำษำต่ำงประเทศ 2 ภำษำ
3.1 นักเรียนมีผลการเรียนใน
3.1 จานวนนักเรียนมีผลการเรียนใน 3.1 แบบรายงานจานวนนักเรียนมีผล
รายวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา ที่ รายวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา การเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ
มีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไป
ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไป 2 ภาษา ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.00
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
ขึ้นไป
3.2 จานวนนักเรียนที่นาเสนอการใช้ 3.2 จานวนนักเรียนที่นาเสนอการ 3.2 แบบรายงานจานวนนักเรียนที่
ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาเนื่องใน
ใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาเนื่อง นาเสนอการใช้ภาษาต่างประเทศ 2
โอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหน้า ภาษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม
เสาธง
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวัน
การสนทนาในห้องเรียน มากกว่าร้อย กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมการ คริสต์มาส กิจกรรมการสนทนาใน
ละ 80 ขึ้นไป
สนทนาในห้องเรียน
ห้องเรียน
3.3 ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับ 3.3 จานวนนักเรียนที่ได้รับการ
3.3 แบบรายงานจานวนนักเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมการแข่งขันทักษะการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะการ
การส่งเสริมการแข่งขันทักษะการ
สื่อสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่องและ สื่อสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่อง
สื่อสารทั้ง 2 ภาษาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
แข่งขันในระดับต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ แข่งขันในระดับต่าง ๆ
ในระดับต่าง ๆ
80 ขึ้นไป
4. กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้บริหำรด้วยระบบคุณภำพ (เลือก SCQA ถ้ำเคยได้รับแล้วเลือก OBECQA )
4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ 4.1 จานวนของบุคลากรที่ผ่านการ 4.1 แบบรายงานจานวนของบุคลากรที่
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วยระบบ
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ
คุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA )
OBECQA ) มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้น OBECQA )
ไป

54
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4.2 โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการ
ของโรงเรี ย นให้ บ ริ ห ารด้ ว ยระบบ
คุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA )
ผ่า นเกณฑ์ใ นระดั บคุ ณภาพระดับ ดี
ขึ้นไป
4.3
ร้ อ ยละของติ ด ตามและ
ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การของ
โรงเรี ย นจากผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ที่
ปรึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
4.4 มีความถูกต้องของการเขียน
รายงานผลการดาเนินงานการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ
OBECQA )

วิธีกำรวัด/ประเมินผล
4.2 โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการ
ของโรงเรี ย นให้ บ ริ ห ารด้ ว ยระบบ
คุณภาพ (SCQA หรือ OBECQA )
ผ่า นเกณฑ์ใ นระดั บคุ ณภาพระดับ ดี
ขึ้นไป
4.3
ร้ อ ยละของติ ด ตามและ
ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การของ
โรงเรี ย นจากผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ที่
ปรึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
4.4 มีความถูกต้องของการเขียน
รายงานผลการดาเนินงานการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ (SCQA หรือ
OBECQA )

เครื่องมือที่ใช้
4.2 แบบรายงานของโรงเรียนได้มีการ
บริ ห ารจั ด การของโรงเรีย นให้บ ริ ห าร
ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ (SCQA หรื อ
OBECQA ) ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป
4.3 แบบติ ด ตามและตรวจสอบการ
บริ ห าร จั ด ก าร ขอ ง โ ร ง เรี ยน จา ก
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
4.4 แบบตรวจสอบการเขียนรายงานผล
การดาเนินงานการบริหารจัดการของ
โรงเรีย นให้ บริ หารด้ วยระบบคุ ณภาพ
(SCQA หรือ OBECQA )

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
2) ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

ผู้เสนอโครงการ
(วรัญญู เรือนคา)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
8.

1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน
(หน่วย)
เครื่องพิมพ์แคนนอล G 2010
1
หมึกพิมพ์สีดาแบบเติม หรือ ตลับหมึกดา
หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
แผ่นโปสเตอร์นาเสนองานของนักเรียน
20 เรื่อง
เกียรติบัตรในการนาเสนอผลงาน
รวม

2. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รวม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)

ราคา
(ต่อหน่วย)
3,000
-

รวมเป็นเงิน
(บาท)
3,000
3,000

จำนวนเงิน
(บำท)
3,000
3,000

ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. ลักษณะโครงกำร ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน ข้อ 3,4
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านกระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
ประเด็นการพิจารณา
1 คุณภาพผู้เรียน
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ

57
มาตรฐานที่
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

10. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กาหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกั น ในการรั บ การศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ
ค่าใช้จ่าย” และมาตรา 80(3) กาหนดไว้ว่า “รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผน การศึกษาแห่ง ชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125,ตอน
ที่ 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 15-24)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ จัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ และมาตรา 28 กาหนดให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา
สาหรับบุคคล ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนา
คนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีง ามและความรับผิดชอบต่อสัง คม
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127,ตอนที่ 45ก (22 กรกฎาคม 2553)
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสัง คม ความเจริญ ก้ าวหน้า ทางวิท ยาการ เป็ น การสร้ า งกลยุ ท ธ์ใ หม่ใ นการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก โดยกาหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย กาหนดกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
เวทีโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
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และสถานศึกษา ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อ งกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญคือ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การ
กาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ การนาหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นเมื่อจัดทาหลักสูตรและนาหลักสูตรไปใช้แล้ว
จาเป็นต้องมีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่า มีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นใดบ้างการประเมินหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญตอนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่
ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพของการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนทุกขั้นตอน
ประกอบกับสสวท.แจงปรับหลัก สูตรคณิ ต -วิทย์-ภู มิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปลี่ ยนแปลงโลกใน
ปัจจุบันทั้ง 12 ชั้นปี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี 61 และครบทุกชั้นในปี 63
เนื้อในเน้นภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับประถม เพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียน ย้ายสาระเทคโนโลยีเข้ากลุ่มวิชาวิทย์
ปรับมาตรฐานเป็นรายชั้นปี ยันได้มาตรฐานสากล ผ่านการประพิจารณ์และการประเมินจากมหาวิทยาลัยแคม
บริดจ์ด้วย
ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อานวยการ
สสวท. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกคาสั่ง ศธ.ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วั ดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ตามหลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.2551 นั้น ทาง สสวท.ได้ด าเนิ นการปรั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการ
ยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย โดยการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งนี้เป็น
การปรับหลักสูตรทั้ง 12 ชั้นปี ซึ่งสาเหตุที่จะต้องมีการปรับเป็นชั้นปี เพราะจะทาให้ครูผู้สอนสามารถลาดับ
เนื้อหาที่ง่าย-ยากได้ตามระดับชั้น อีกทั้งการที่ไม่ได้ระบุชั้นปีจะทาให้การจัดเนื้อหาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผู้สอน ไม่ใช่ผู้เรียน
นางพรพรรณกล่าวต่อว่า และในการปรับครั้งนี้ยังได้ย้ายสาระเทคโนโลยีที่เดิมอยู่ในกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเราต้องเตรียมความพร้อมคนให้มีความรู้
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาก็จะสนับสนุนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับ
หลักสูตรแล้วจะส่งผลให้การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมไปถึงแบบเรียน ก็จะต้องมีการปรับให้
ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย โดยเงื่อนไขการใช้มาตรฐานการเรียนรู้จะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มใช้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
จะให้ใช้ในทุกระดับชั้น ซึ่งระดับประถมศึกษาจะเน้นในเรื่องการอ่านมากขึ้น รวมถึงการเก็บสาระสาคัญ การ
สรุปความ ให้มีการฝึกปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีการ
เพิ่มการฝึกปฏิบัติการเพิ่มขึ้น รวมถึงออกแบบตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมให้มีความแตกต่างกันด้วย เพื่อ
ไม่ให้ยากเกินไปสาหรับเด็กที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์
"ทั้ง นี้ สาหรับกรณีที่มีหลายคนเป็นห่วงว่าการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้ง นี้จะได้มาตรฐานสากล
หรือไม่นั้น ต้องบอกว่ าการปรับ หลักสูตรทั้ ง 3 วิชาได้ผ่านการประชาพิจารณ์ และได้รับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานของเราสอดคล้องกับสากล" ผอ.สสวท.กล่าว.
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( ไทยโพสต์ วันที่ 22 กันยายน 2560 )
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เป็นสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คือ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นทุ่ ง กว๋ า ววิ ท ยาคม
พุทธศักราช 2551 โดยได้จัดทา วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ แต่ละ
กลุ่มสาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น
ได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 8
กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้นาหลักสูตรสถานศึ กษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
จากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2560-2561
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้ได้รับรู้ผล
ของการใช้หลักสูตร ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ อันจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้นาผลจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
2) เพื่อส่งเสริมและพั ฒนาคณะครูและบุค ลากรทางการศึก ษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบถ้วนประกอบไปด้วย
หลักสูตรสถานศึ กษาโรงเรียนทุ่งกว๋า ววิทยาคม หลั กสูตรกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย น
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง หลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
จัดกิจกรรม
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
พัฒนาทั กษะ ความมีร ะเบีย บ
วิ นั ย มี สั ม มา คารวะ ซื่ อ สั ต ย์
กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา
แยกแยะถู ก ผิ ด ควรไม่ ค วร
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่
รู้ ท าตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สังคม

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
4) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
5) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
1 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา
กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหาร
และคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
1.กำรจั ด ท ำหลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำโรงเรี ย น กลุ่มงานหลักสูตร
ทุ่งกว๋ำววิทยำคม
สถานศึกษา
เป็ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
ทุ่ง กว๋ า ววิ ท ยาคม ปี 2564 ตรงตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551
2. กำรจัดทำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เป็นการจัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม ปี 2564 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปี 2560 และสาระ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2560 เป็นการ
จัดทาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. กำรจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
เป็นการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปี 2564
4. กำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำพอเพียง
เป็นการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง
5. กำรจัดท ำหลักสูตรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
เป็นการจัดทาหลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
6. กำรจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำ
เป็นการจัดทาหลักสูตรสิ่ง แวดล้อมศึกษา เพื่อ
ใช้ เ ป็ น แนวทาง ในการจั ด การ ศึ ก ษ าด้ า น
สิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้น
7.กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
เป็นการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี
การศึกษา 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

1 – 30 กันยายน
2565

1. นั ก เรี ย น ค รู มี ค วามพึ ง พอใจ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามโคร งการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
2.ครูมีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ
3. จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากปี
2564 ร้อยละ 5

กลุ่มงานหลักสูตร
สถานศึกษา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(หนี่งพันบาทถ้วน)

1,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
-

1,000

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 1,000
1,000
รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)

บาท
บาท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
-

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
6) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
7) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละของนักเรียนครู มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. ร้ อ ยละของครู มี พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากปี
2564 ร้อยละ 5 ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

วิธีกำรวัด/ประเมินผล
1.1 รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
1.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

2.1 หลักสูตรสถานศึกษา

2.1 แบบรายงานการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา

3.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ปี 2564

3.1 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ ปี 2564

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
2) ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้างานแผนงาน

(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน
(หน่วย)
1. กระดาษ Doble A Color 80 แกรม
5 ริม
2. กระดาษปกโฟโต้ 220 แกรม
1 ห่อ
3. หมึกพิมพ์สีดาแบบเติม หรือ ตลับหมึกดา
4. หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี
5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การรับคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
1.

ราคา
(ต่อหน่วย)
136
320
-

2. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รวม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

1,000
จำนวนเงิน
(บำท)
1,000
1,000

ผู้เสนอโครงการ
(วรัญญู เรือนคา)

รวมเป็นเงิน
(บาท)
680
320
-
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. ลักษณะโครงกำร ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน ข้อ 3,4
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1 คุณภาพผู้เรียน
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
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มำตรฐำนที่
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

10. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดไว้ดังนี้
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
มาตรา30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554
ได้กาหนดให้นาการวิจัยมาใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้
1. การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนทาวิจัย เพื่อใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ผู้ เ รี ย นสามารถวิ จั ย ในเรื่ อ งที่ ส นใจหรื อ ต้ อ งการหาความรู้ ห รื อ ต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาการเรี ย นรู้ ซึ่ ง
กระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการวางแผน ฝึกการดาเนินงานและฝึกหาเหตุผลในการตอบ
ปัญหา โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถทาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
การเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้สอน
สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นาไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมนั้น ๆและผู้สอนสามารถนากระบวนการวิจัย มาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกใน
การแก้ ไ ขปั ญ หา ด าเนิ น การตามแนวทางที่ เลื อ ก และสรุ ปผลการแก้ ไ ขปัญ หาอั น เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะ ฝึ ก
กระบวนการคิด ฝึกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มาใช้แก้ไข
ปัญหา
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3. การวิจัย พัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึ กษา มุ่ง ให้ผู้ บริห ารท าการวิจั ยและนาผลการวิ จัยมา
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่นาไป สู่
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา เช่น
ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาดาเนินไปได้ด้วยดี คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพกาลังบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ ผู้สอน
ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อกาหนดทิศทางหรือ
วิสัยทัศน์ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการ การดาเนินงานตามแผน การนิเทศติดตาม
ผล และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมให้มีคุณภาพ
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
พัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูคนละ 1 เรื่อง
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมให้มีคุณภาพ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ สภาพ กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหาตาม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ศาสนาและ สภาวะภูมิสัง คมของสถานศึกษา ปลูกฝัง ให้ ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม
วั ฒ น ธ ร ร ม ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และพฤติ ก รรม ขอ ง ผู้ เ รี ยน มี ก า ร
สถานศึกษาและชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พั ฒ นาทั ก ษะ ความมี
ช่ว ยส่ ง เสริ ม พั ฒนาการทั้ ง 5 ด้า นของ พอเพียง ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครู ระเบี ย บวิ นั ย มี สั ม มา
ผู้เรี ยน มีความยาก-ง่ ายเหมาะกั บ เป็ น ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ส่ ง เ ส ริ ม ส ติ ปั ญ ญ า
ผู้ เ รี ยน มี ส่ ว นร่ วมในก าร วาง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/สิ่ ง แวดล้ อ มขอ ง แยกแยะถูกผิด ควรไม่
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการเรียนรู้ คว ร แ ละ ส่ ง เ ส ริ ม
ประเมินผลการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
โดยมีผู้ปกครองคอยให้คาแนะนา เป็น ออกสู่ ชุ ม ชนได้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ อดทน สนใจใฝ่ รู้ ท า
วิ ท ย า ก ร เ ป็ น ผู้ จั ด ห า สื่ อ / วั ส ดุ ความคิด ความต้องการ และความจาเป็นของ ตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประกอบการจั ดกิ จกรรมที่เ หมาะสมมี สถานศึ ก ษาและคนในชุ ม ชนโดยมี ก าร สังคม
ส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชน วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลัก
เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจั ด เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผน
กิจกรรม
ยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอทางเลื อ กหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
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ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
7) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
8) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
9) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาการ
วิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มงานวิจัย
คุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานวิจัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว คุณภาพการศึกษา

วิทยาคม
1 พฤศจิกายน 2564 การดาเนินกิจกรรมพัฒนาการวิจัยพัฒนา

ถึง
31 สิงหาคม 2565

คุณภาพการศึกษา
1. กำรเขียนเค้ำโครงร่ำงของกำรวิจัย
ดาเนินการให้ครูจัดทาโครงร่างของการวิจัย ภาค
เรียนละ 1 โครงร่าง
2.กำรด ำเนิ น งำนวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ
ครูผู้ส อนพัฒนางานวิจัยตามโครงร่างของการ
วิจัย ตลอดภาคเรียนและได้รับค าแนะนาจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นระยะ ๆ และอย่าง
ต่อเนื่อง
3. กำรเขี ย นรำยงำนกำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำ
ครู เขี ยนรายงานการวิ จัย เพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายใต้ ค าแนะน าของที่ ป รึ ก ษา
งานวิจัย
4. กำรนำเผยแพร่ในวงกำรศึกษำ
การนาผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เ หมาะสม เช่ น
ในเว็ ป ไซต์ ข องโรงเรี ย น การน าไปร่ ว มการ
ปร ะกวดเนื่ อ ง ในง านต่ า ง ๆ เช่ น OBEC
AWARDS งานวิจัยของคุรุสภา

กลุ่มงานวิจัย
คุณภาพการศึกษา
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4.ประเมินผล /
สรุปผล

1 – 30 กันยายน
2565

รายงาน พั ฒ นาการวิ จั ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพ กลุ่มงานวิจัย

การศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คุณภาพการศึกษา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
1,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
1,000
บาท
(หนี่งพันบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 1,000
1,000
รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
9) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
10) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
11) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
12) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรวัด/ประเมินผล
1.การประเมินความพึงพอใจของครู โดย รายงานการประเมินความพึง
มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พอใจในการปฏิบัติงานตาม
ตามโครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมากขึ้นไป
การศึกษา
2. ร้ อ ยละ 100 ของครู มี ค รู มี พั ฒ นา รายงานการพัฒนางานวิจัยพัฒนา
งานวิ จั ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ คุณภาพการศึกษา
อย่างเต็มตามศักยภาพ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
แบบรายงานการพัฒนางานวิจัย พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรวัด/ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
3.ระดั บ คุ ณ ภาพของรายงานการวิ จั ย คุณภาพของรายงานการวิจัยเพื่อ แบบประเมินคุณภาพของรายงานวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดีขึ้นไป
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) โรงเรียนมีการพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
2) ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้างานแผนงาน

(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

71

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน
(หน่วย)
กระดาษ Doble A Color 80 แกรม
5 ริม
กระดาษปกโฟโต้ 220 แกรม
1 ห่อ
หมึกพิมพ์สีดาแบบเติม หรือ ตลับหมึกดา
หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การรับคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม

ราคา
(ต่อหน่วย)
136
320
-

2. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรกำรวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รวม

รวมเป็นเงิน
(บาท)
680
320
1,000
จำนวนเงิน
(บำท)
1,000
1,000

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

ผู้เสนอโครงการ
(วรัญญู เรือนคา)
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ นายหัสรินทร์ ดอนดี
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นการพิจารณา
1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
10. หลักกำรและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องใช้สื่อ
การเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการให้ความรู้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดหาและจัดทา
สื่อการเรียนการสอน การจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูผู้สอนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทุกด้าน ครูผู้สอนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนจึงต้องจัดให้ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
นามาจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดี
2) เพื่อชาระเงินค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) เพื่อจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ วัสดุฝึกการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) โรงเรียนจ่ายค่าเช่าสัญญาญอินเทอร์เน็ตได้ครบ 1 ปี
1.2) โรงเรียนมีวัสดุฝึกการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน
2.2) นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองได้
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหาตาม
เศรษฐกิจ สภาพสัง คม ศาสนาและ สภาวะภูมิสัง คมของสถานศึก ษา ปลูกฝัง ให้
วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ มของ ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และพฤติ ก รรม
สถานศึกษาและชุมชน โดยมีกิจกรรม สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 5 ด้ า น พอเพียง ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครู
ของผู้เรียน มีความยาก-ง่ายเหมาะกับ เป็ น ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นในระดั บ ที่ ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
นาเสนอ
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/ สิ่ ง แว ดล้ อ มขอ ง
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวาง สถานศึ กษาและสามารถขยายผลการเรียนรู้
แผน ก าร จั ด กิ จ ก ร รมก ารเรี ยน รู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ และลงมื อ ออกสู่ ชุ ม ชนได้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป ก คร อง คอยให้ ความคิด ความต้องการ และความจาเป็นของ
คาแนะนา เป็นวิทยากร เป็นผู้จัดหา สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการวางแผน
สื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมที่ ที่ดี สมเหตุสมผล มี หลักคิ ดและหลัก ปฏิบั ติ
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการประเมินผล ของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง
และใช้ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
เรี ย นรู้ โดยมี ค รู เ ป็ น ผู้ อ านวยความ ข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
สะดวกในการจัดกิจกรรม
ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
10) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
11) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
12) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม
ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม
ข อ ง ผู้ เ รี ย น มี ก า ร
พั ฒ นาทั ก ษะ ความมี
ระเบี ย บวิ นั ย มี สั ม มา
คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญ ญู
ส่ ง เ ส ริ ม ส ติ ปั ญ ญ า
แยกแยะถู กผิ ด ควรไม่
ควร และส่งเสริมความ
ขยั น หมั่ น เพี ย ร อดทน
สนใจใฝ่รู้ ทาตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
การวางแผน
(Planning)

การดาเนินงาน
(Doing)

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564 1.นาเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
นายหัสรินทร์ ดอนดี
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง
ขอบข่ายการทางานและจัดทาปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
1-15 พฤศจิกายน 1. สารวจอุปกรณ์เกี่ยวกับชุดจ่าย
คณะครู
2564
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ชารุดเสียหาย
งานพัสดุ
และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
งานการเงิน
2. ชาระเงินค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน
3. จัดซื้ออุปกรณ์ DLTV
16 พฤศจิกายน
รายงานผลการผลิต/ใช้สื่อนวัตกรรม
นายหัสรินทร์ ดอนดี
2564ถึง
31 สิงหาคม 2565

ปรับปรุงพัฒนา 1 – 30 กันยายน
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและ
นายหัสรินทร์ ดอนดี
(Action)
2565
นาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
28,112
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
เงินอื่นๆ (เงินสนับสนุนค่าเช่าคอมพิวเตอร์คงเหลือ)
10,639 บาท
รวมเงิน
38,751 บำท
(สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,926 1,926 1,926
- 1,926 1,926 1,926
5,788
10,788
5,788
16,407
รวมทั้งสิ้น38,751
บำท (สำมหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบเอ็ดบำทถ้วน)
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นายหัสรินทร์ ดอนดี
19. ผู้เกี่ยวข้องครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
2. ร้ อ ยละของ การ จ่ า ยค่ า เช่ า สั ญ ญ าญ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
3.ร้อยละของห้องโรงเรียนมีชุดอุปกรณ์ DLTV

วิธีกำรวัด/ประเมินผล
สารวจความพึงพอใจในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบวัดความพึง
พอใจ

สารวจการจ่ายค่าเช่าสัญญาญ
แบบสารวจรายการ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
สารวจชุดอุปกรณ์DLTVในโรงเรียน แบบสารวจรายการ

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
2) โรงเรียนจ่ายค่าเช่าสัญญาญอินเทอร์เน็ตได้ครบ 1 ปี
3) โรงเรียนมีวัสดุฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมครบทุกห้องเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

77

รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยในกิจกรรม
3. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

1 วัสดุฝึกการสร้างนวัตกรรมนักเรียน
2 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน
3 จ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
รวม

จานวน
(หน่วย)
12
1

ราคา
(ต่อหน่วย)
400
10,839

รวมเป็นเงิน
(บาท)
4,800
10,839

12

1,926

23,112
38,751

4. ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวม

38,751

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ดอนดี )

จำนวนเงิน
(บำท)
38,751

ผู้เสนอโครงการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
************************************************************************
ชื่อโครงกำร
สถำนศึกษำพอเพียง
แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 2 ,3, 4 และ 5
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่
มำตรฐำนด้ำน
ตัวบ่งชี้ที่
1
คุณภาพของผู้เรียน
2
กระบวนการบริหารและ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3
กระบวนการจัดการเรียน 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
การสอนที่เน้นผู้เรียน
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เป็นสาคัญ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
10. หลักกำรและเหตุผล
การวางรากฐานการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552
– 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครู ทั้ ง 8 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ นาหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปบูร ณาการในการจั ด
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
12. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการสถานศึกษาพอเพียง
- ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดกระบวนการ เรียน
การสอนและการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภำพ
-นักเรียนและครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน สร้างนิสัยการ
ดารงชีวิตตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
กิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้อง กิจกรรมในโครงการมีความเป็นไปได้
กับพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
สามารถดาเนินการให้บรรลุ
มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนา วัตถุประสงค์ สอดคล้อง นโยบาย
คุณภาพนักเรียนตามศักยภาพ ความ
จุดเน้นในการจัดการศึกษาภายใต้
สนใจ และความถนัดของนักเรียน ตาม ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
บริบทของสถานศึกษา การใช้ทรัพยากร สมเหตุสมผลมีความคุ้มค่า เกิด
ในท้องถิ่นอย่างประหยัด และคุ้มค่าการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมในโครงการเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้านการพัฒนานักเรียน
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

เงื่อนไขควำมรู้
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) นักเรียนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์
เงื่อนไขคุณธรรม
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ นักเรียนและครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน สร้างนิสัยการดารงชิวิตตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความอดทน
ความซื่อสัตย์สุจริต
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม
สถำนศึกษำ
พอเพียง

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ งบประมำณ
เป้ำหมำย
-ประชุมชี้แจงคณะครู จัดทาคาสั่งการ
ตลอดปี
อุดหนุน -ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ปฏิบัติงานสถานศึกษาพอเพียง
การศึกษา
2,000
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
-ทบทวนหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญา
สถานศึกษาพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
-ดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
2,000
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16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
2,000บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - บาท
เงินระดมทุน
-บาท
เงินสนับสนุนจาก อื่นๆ
-บาท
รวมเงิน
2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
2,000

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง พึงพอใจในกิจกรรมโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง
2.ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน
ผู้ปกครอง พอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม การบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดารงชิวิต
ตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความ
อดทน ความซื่อสัตย์สุจริต

วิธีกำรประเมิน
1 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
2.สอบถามของครู นักเรียน ผู้ปกครอง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.สอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต ครู
นักเรียน ในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
2.แบบสอบถามของครู นักเรียน
ผู้ปกครอง พอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม การบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบ
สังเกต ครู นักเรียน ในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2) นักเรียน ครู และบุคลากร มีนิสัยการดารงชิวิตตามวิถีแบบพอเพียง มีความเพียร ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
(ผู้เห็นชอบโครงการ)
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

1. กล่องใส่แฟ้มชนิด 3 ช่อง
2 แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 ตราช้าง
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม Double A
รวม

จำนวน
(หน่วย)
2 กล่อง
10 แฟ้ม
1กล่อง (5 ห่อ)

รำคำ
รวมเป็นเงิน
(ต่อหน่วย)
(บำท)
225
450
100
1,000
550
550
2,000

(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564– กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจำรณำ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
การจัดการ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
10. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่ง เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้ องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา
และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นาไปสู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิ ชาชี พ และมีสุน ทรี ยภาพ ด้ านดนตรี กี ฬา ศิ ลปะการแสดง รวมถึ ง การประดิ ษฐ์คิ ดค้ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าประกวดในโครงการต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน
ทุกระดับ
11. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และมีโอกาสได้แสดง
ความสามารถโดยการเข้าร่วมประกวดในหน่วยงานต่างๆ
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานครู นักเรียน ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ
ชุมชน
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12. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- นักเรียนทุกคน ได้รับส่งเสริมและพัฒนามีความสามารถทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
- ครูและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการพัฒนวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภำพ
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการ วิชาชีพในการดารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆและการประกวดแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
-ครูได้ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
กิจกรรมในโครงการมีความ
กิจกรรมในโครงการมีความเป็นไปได้
สอดคล้องกับพัฒนาคุณภาพ
สามารถดาเนินการให้บรรลุ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความ
ครอบคลุมมาตรฐานการจัด
ต้องการ สภาพปัญหา ทิศทาง
การศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณภาพ
นโยบาย จุดเน้นในการจัดการศึกษา
นักเรียน บริบทของสถานศึกษา
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
การบริหารจัดการสถานศึกษา การ สมเหตุสมผลมีความคุ้มค่า เกิด
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมในโครงการเป็นไปตาม
มาตรฐาน ครอบคลุมด้านการพัฒนา
นักเรียน พัฒนาครู การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม การใช้
เครือข่ายในการจัดการศึกษา มี
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา

เงื่อนไขควำมรู้
1) ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนานักเรียน พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) นักเรียนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
3) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการมุ่งผลสัมฤทธิ์
4) คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น มีความรู้ มีบทบาท มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
เงื่อนไขคุณธรรม
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนานักเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของชาติ
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร ระยะเวลำในกำร
ผู้รับผิดชอบ
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
โครงกำร
1.การเข้าร่วมแข่งขันงาน ต.ค.-ธ.ค.63
1. กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครูสุวิกาญจน์สิริ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ค.-ต.ค.64
ในระดับต่างๆ
- การเตรียมความพร้อมต่างๆแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ระดับ
ภาค ระดับประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการ
แข่งขันในงานต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน ครูสุวิกาญจน์สิริ
-การขออนุมัติงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
-การสรุปรายงานผล
2.การส่งเสริมความรู้
ต.ค.-ธ.ค.63
2.การส่งเสริมความสามารถนักเรียนเข้าร่วม
ความสามารถนักเรียน พ.ค.-ต.ค.64
กิจกรรม การแข่งขัน และการพัฒนาทุกด้าน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
- ครูแต่ละกลุ่มสาระฯพิจารณาส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันและการพัฒนา
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานต่างๆที่
ทุกด้าน
นอกเหนือจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนหรือการนานกเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาใน
งานต่างๆ
-การขออนุมัติงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
-การสรุปรายงานผล
3. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ต.ค.-ธ.ค.63
3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN
ครูสุวกิ าญจน์สิริ
วิชาการ (OPEN
ม.ค.-ก.พ.64
HOUSE)
HOUSE)
21 ก.พ.64
- การประชุมวางแผนและเตรียมการ
- นิทรรศการผลงานครู นักเรียน
- กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระฯ
- กิจกรรมการแสดงและการแข่งขันของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กิจกรรมโครงงานของนักเรียน
-การสรุปรายงานผล
1. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงิน กพร
เงินสนับสนุนจาก อื่นๆ
รวมเงิน
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสำมร้อยห้ำบำทถ้วน)

47,400 บาท
131,905 บาท
- บาท
179,305 บำท
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2. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565
2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
10,000
10,000
10,000
149,305
รวมทั้งสิ้น179,305 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสำมร้อยห้ำบำทถ้วน)
3. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ฝ่ายบริหารวิชาการ
4. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
5. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ20 ของนักเรียนที่มีความสามารถใน 1. สรุปผลการดาเนินงานการ แบบรายงานผลการ
การแข่งขันวิชาการและวิชาชีพในงานต่างๆ ส่ง เสริมความรู้ความสามารถ ดาเนินงานการส่งเสริมความ
2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่มีความสามารถ นักเรียนในด้านต่างๆ
เลิศทางวิชาการ
ในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพในงาน
2. สั ง เกตและวั ด ความพึ ง แบบสังเกต
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
พอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักเรียนที่มีความสามารถและมีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ได้เข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ
2) นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
3) ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ –อุปกรณ์กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
(หน่วย)
กิจกรรมที่ 1 กำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1 กระดาษทาปก A 4สีขาว( ปริ้นส์เกียรติบัตรครูนักเรียน )
20 ห่อ
2 พลาสติกเคลือบ A 4 ตราช้าง
2 กล่อง
3 เชือกสีขาวสาหรับทาเชือกห้อยคอ
30 ม้วน
4 กาว 2 หน้า 3 M
1 ม้วน
5 แฟ้ม3 ห่วง สีฟ้า เอ 4 ใช้สรุปงาน
2 แฟ้ม
6 ค่าหมึกเติมคอมพิวเตอร์ 4 ขวด(ปริ้นส์เกียรติบัตรครูนักเรียน) 4 ขวด
7 ค่าพาหนะ
8 ค่าวัสดุแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
9 ค่าที่พัก
10 ค่าอาหารครูและนักเรียน
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรแข่งขันและกำรพัฒนำทุกด้ำน
1 ค่าพาหนะ
2 ค่าวัสดุแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
3 ค่าที่พัก
4 ค่าอาหารครูและนักเรียน
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (OPEN HOUSE)
1. พีพีบอร์ดแผ่นใหญ่ (จัดผลงานของ 8 กลุ่ม)
8 แผ่น
2. กระดาษทาเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
2 ห่อ
3. ค่ารางวัลนักเรียนที่แสดง
4 ค่าอาหารครูและนักเรียนประถมที่มาร่วมงานและแข่งขัน
5 ค่าหมึกคอมพิวเตอร์
4 ขวด 4สี
6 เทปกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว
40 ม้วน
7. แฟ้ม3 ห่วง สีฟ้า เอ 4 ใช้สรุปงาน
1 แฟ้ม
8 กาว TOA 32 ออน กระปุกขนาดกลาง
10 ขวด

รำคำ
รวมเป็นเงิน
(ต่อหน่วย)
(บำท)
80
450
25
1
110
250

1,600
900
750
135
220
1,000
30,000
50,000
16,295
26,500
127,400
10,000
10,000
7,000
13,000
40,000

450
100

250
25
100
35

3,600
200
1,800
2,755
1,000
1,000
100
350

90
ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

9 กระดาษโปสเตอร์สี
10 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4
รวมกิจกรรมที่ 3
รวมทั้งหมด
ที่

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
กิจกรรม

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 1

จำนวน
(หน่วย)
40
5

รำคำ
รวมเป็นเงิน
(ต่อหน่วย)
(บำท)
15
600
100
500
11,905

จำนวนเงิน
(บำท)
160,000

2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่ 2

35,000

3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่ 3

10,000

รวมทั้งสิ้น

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
ผู้เสนอโครงการ

179,305
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นายดวงเด่น พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร ( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 2 ,3, 4 และ 5
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่
มาตรฐานด้าน
ตัวบ่งชี้ที่
1
คุณภาพของผู้เรียน
2
กระบวนการบริหารและการ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
จัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3
กระบวนการจัดการเรียน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
สาคัญ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
10. หลักกำรและเหตุผล
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี
ความสาคัญต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
นโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ
ในการจัดการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝัง
รากลึกภายในตนเอง และผู้อื่นอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร
ได้ตระหนักในความสาคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน
หรือ ประชาชนทั่วไป ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน โดยนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงภายในศูนย์การเรียนรู้ และสามารถนาประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน โรงเรียน
อื่นๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย
11. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน ชุมชนเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้หลักการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ปลูกฝังแนวคิดการประกอบอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนและชุมชน
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12. เป้ำหมำยของโครงกำร
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 187 คน
1.2 นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ เยาวชน ชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างทั่วถึง
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงทางด้านการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฏี
ใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเพียงพอและอย่างมีประสิทธิภาพ
13. วิธีดำเนินกำร
ค่ำใช้จ่ำย
หมำย
ที่
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
งบฯ
งบฯ
เหตุ
รวม
โรงเรียน อ.บต.
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
ต.ค.63 –
ก.ย.64
2 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
ต.ค.63 –
2.1 ฐานเติมเต็มความรู้เกษตรทฤษฎี
2,000
2,000
ก.ย.64
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ฐานการทาน้ายาล้างจานสมุนไพร
2,000 2,000
2.3 ฐานการทาแชมพูสระผมสมุนไพร
2,000 2,000
2.4 ฐานการทายาเช็ดกระจก/ถูพื้น
2,000 2,000
2.5 ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย/ลวด
2,000 2,000
2.6 ฐานกระถางจากเศษผ้า
2,000 2,000
3 สรุปประเมินผลโครงการ/รายงานผล
31 ส.ค.64
รวม
2,000 10,000 12,000
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14. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน
1- 31 พ.ย.2564

2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

1-30 ธ.ค.2564

3. การดาเนิน
กิจกรรม

1 ธ.ค. 2564
ถึง 1 มี.ค.
2565

4.ประเมินผล /
สรุปผล

1 พ.ค. 2565
ถึง
1 มิ.ย. 2565

5.รายงานผล

30 ก.ย.2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
งานพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง
งานพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง

ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ค ณ ะ ท า ง า น ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้า
ฝ่ า ยบริ ห ารและคณะครู โ รงเรี ย นทุ่ ง กว๋ า ว
วิทยาคม
1. ปลู กฝั ง คุ ณ ธรรม ความสานึก ในความเป็ น
ชาติ ไ ทยและวิ ธี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
2. การพั ฒ นาเรี ย นรู้ ก ารเกษตรเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง จั ด ซื้ อ วั ส ดุ -อุ ป กรณ์ ใ นการ
ดาเนินงานในฐานต่างๆ ดังนี้
2.1 ฐานเติมเต็มความรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ฐานการทาน้ายาล้างจานสมุนไพร
2.3 ฐานการทาแชมพูสระผมสมุนไพร
2.4 ฐานการทายาเช็ดกระจก/ถูพื้น
2.5 ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย/ลวด
2.6 ฐานกระถางจากเศษผ้า
1. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
งานพัฒนาการ
2. สังเกตและสัมภาษณ์ผู้รับบริการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
3. สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรที่ ใหม่และเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้อง
พอเพียง
แบบติดตามประเมินผล
งานพัฒนาการ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง

15. สถำนที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
16. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
1) นายดวงเด่น พิจอมบุตร
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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17. งบประมำณ
1) ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว จานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
2) งบประมาณในส่วนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมร่วมสมทบ จานวน 2,000 บาท (สอง
พันบาทถ้วน)
18. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรนี้
1) สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน ชุมชน และฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง
เกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง
2) นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่
3) นักเรียนเรียนรู้หลักการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4) สามารถปลูกฝังอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนและชุมชนได้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
(ผู้เห็นชอบโครงการ)
ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย
โครงกำรงำนพัฒนำกำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่

1

2

3

4

5

6

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
2.1 ฐานเติมเต็มความรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
- โปสเตอร์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่
- โปสเตอร์เศรษฐกิจพอเพียง
- อุปกรณ์การจัดบอร์ดความรู้
ฐานการทาน้ายาล้างจานสมุนไพร
- หัวเชื้อน้ายา N 70, โซเดียมคลอไรด์ (ผงข้น), สีผสม
- สมุนไพรรสเปรี้ยว
- ขวดพลาสติกพร้อมฝาจุก
ฐานการทาแชมพูสระผมสมุนไพร
- หัวแชมพูชนิดอ่อน, โซเดียมคลอไรด์ (ผงข้น), ลาโนลี, ผงฟอง
- น้าหอม, ยากันบูด
- สมุนไพร (ว่านหางจระเข้, มะกรูด, ดอกอัญชัญ ฯลฯ)
- ภาชนะใส่แชมพู
- บรรจุภัณฑ์
ฐานการทายาหม่องสมุนไพร
- พาราฟิน, วาสลิน, เมนทอล, ผงการบูร
- น้ามันระกา, น้ามันอบเชย, น้ามันเขียว, น้ามันกานพลู, น้ามัน
สะระแหน่
- ภาชนะใส่ยาหม่อง
- บรรจุภัณฑ์
ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย/บอนไซน์จากลวด
- ดินไทย ,เส้นลวดประดิษฐ์บอนไซน์
- สีอะคิริก , สีน้ามัน
- ลวดก้านดอก , น้ามันมะกอก, วาสลิน
- บรรจุภัณฑ์
ฐานกระถางจากเศษผ้า
- ปูนซีเมนต์
- ผ้าขนหนู/ผ้าเย็น
- สีสเปรย์
รวม
(ตัวหนังสือ) (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จำนวนเงิน
(บำท)
2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000
12,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ()โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
6.1 - 6.4
ด้านการจัดการศึกษา
7,10,11,13
7.8,10.3,11.1,13.1
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10. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 และโครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้องการให้
นักเรียนมีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่
ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) “เด็ก” จึงถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรก
เกิด จนถึงอายุ 5 ขวบ เป็นช่วงสาคัญช่วงหนึ่ง ของชีวิตที่สมองมีการเจริญ เติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ
และเป็นชาวงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิด
ด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเด็กนักเรียนขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ ๆ จากสถานที่จริง
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะความคิด และแนวทางในการนาความรู้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
12. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6
- นักเรียนร้อยละ 85 ได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง
ด้ำนคุณภำพ
-ร้อยละ 80ของนั กเรียนโรงเรีย นทุ่ง กว๋า ววิทยาคม ได้รั บความรู้จากการศึกษาแหล่ง เรี ยนรู้นอก
โรงเรียน
- นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่และได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ความ
ต้องการ ความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเอง
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
ในการดาเนิน งานพั ฒนาสานัก งาน
ฝ่ายบริหารวิชาการได้คานึงถึงเวลา
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร
ดาเนินงานโดยให้รู้จักการประมาณ
ตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ นั ก เรี ยน ค รู บุ ค ลา ก ร ขอ ง
โรงเรี ย นและในการจั ด กิ จ กรรม
ชุ ม นุ ม และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณะประโยชน์ จ ะค านึ ง ถึ ง
สั ด ส่ ว น เว ลาเรี ยน และ จ าน ว น
กิ จ กรรมครบถ้ ว นตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

ควำมรู้

คุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในการด าเนิ นงานพัฒ นาส านั กงาน นั ก เรี ย น ครู มี ค วามรอบรู้ ที่ ทั น
ฝ่ายบริหารวิชาการมีความจาเป็นที่ เหตุ ก ารณ์ กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู
จะต้ อ งปรั บปรุ ง บรรยากาศในห้ อ ง นั ก เรี ย นท าความดี แ ละมี ผ ลงาน
ส านั ก งานฝ่ า ยให้ มี ค วามเหมาะสม ดี เ ด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เป็ น การ
ทางวิ ช าการ มี ข้ อ มู ล ความรู้ ต่ า งๆ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนใน
เพื่อให้ครู นักเรีย นได้นาไปใช้อย่า ง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็น
ทันเหตุการณ์ มีข้อมูลที่มีความเป็ น คุณค่าของตนเองมากขึ้น และครูใน
ปัจจุบัน นักเรียน ครู มีความภาคภูมิ ฝ่ า ยมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม การ
ในก ารร่ วมสร้ า ง ชื่ อ เสี ย ง ให้ กั บ ทางานกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
โรงเรียน
เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
กิ จ กรรมชุ ม นุ ม และกิ จ กรรมเพื่ อ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
สังคมและสาธารณะประโยชน์ จะจัด การท างานอย่ า งเป็ น ระบบโดยมี
ให้ ครบถ้ วนตามโครงสร้ างหลั กสู ตร การวางแผนการทางานดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ กั บนั ก เรี ยนจะ ตามแผนอย่ า งรอบคอบเอาใจใส่
ตอบสนองความสามารถความถนั ด มานะพากเพียรจนทาให้มีผลงานที่
ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง มี บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
หลากหลายและผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี และเป้าหมายที่กาหนดจนสาเร็จมี
โอกาสเลือ กเรียนได้ อย่า งเท่าเทีย ม คุณภาพทางานอย่างมีความสุข
กันมีการจัดกิจกรรมที่ส่ง เสริมความ
รักชาติศาสน์กษัตริย์รักความเป็นไทย
และอยู่อย่างพอเพียง
การจัดโครงสร้างงานในฝ่าย การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครุ นักเรียน
ในด้านวิชาการ เพื่อให้นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ว นรวม ครู ที่ ป รึก ษากิ จ กรรมชุ ม นุม ต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจใน
หลักการของกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
และมีความรู้ ความชานาญ มีทักษะ เทคนิค วิธีการในการจัดประสบการณ์
ให้กับนักเรียน เพื่อให้ไ ด้ค้นหาความถนัดและความสามารถของนักเรียน
อย่างแท้จริงและนักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อการทางานเสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริต

14. สถำนที่ดำเนินกำร
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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15.กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1
งานธุรการสานักงานฝ่ายวิชาการ
กิจกรรมที่ 2
การจัดทาสื่อการเรียนการสอน
(ถ่ายเอกสารวิชาการ)
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์
2) ขั้นตรวจสอบ

3) ขั้นรายงาน

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน
1 พ.ย.2564 30 ม.ค.2565

1 พ.ย.256430 มิ.ย.2565
1-30 ก.ย.2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ครูพงศกร
ครูกมลศรัณ
ครูสรัญญา

1) ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ตามระเบียบทาง
ราชการ
2) เบิกจ่าย ใช้งานตาม
ภาระงานโดยมีการจัดทาบัญชี
คุมการเบิกจ่าย
3) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน
1) การตรวจรับพัสดุตาม
ครูพงศกร
ระเบียบราชการ
ครูกมลศรัณ
2) บัญชีคุมการเบิกจ่าย
ครูสรัญญา
สรุป รายงานผล
การดาเนินงาน

ครูพงศกร
ครูกมลศรัณ
ครูสรัญญา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
50,000
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก อื่นๆ
บาท
รวมเงิน
50,000 บาท
(ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565
2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
50,000
รวมทั้งสิ้น 50,000บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ

101
19. ผู้เกี่ยวข้อง
4) ครูฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
1ร้อยละ 85 ของครูมีความพึงพอใจใน 1 สอบถามความพึงพอใจของ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
การดาเนินการงานฝ่ายบริหารวิชาการ ครู
และนักเรียน
2 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครูมีความ 2 สอบถามความพึงพอใจของ
พึงพอใจในการดาเนินการกิจกรรม
นักเรียนครู ที่มีต่อการ
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ดาเนินการกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะความคิด และแนวทางในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
2.นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาแล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
3. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ช่วยให้นักเรียนได้
ค้นพบและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมที่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพ
ตามประชาธิปไตย
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
1. รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2564
ที่

รำยกำร

จำนวน

หน่วย

1

- ค่ารถในการเดินทาง

5

คัน

6,000 บาท

30,000

2

- ค่าเข้าดูงาน เบี้ย
เลี้ยงนักเรียน

187

คน

-

20,000

รวม

รำคำ/หน่วย จำนวนเงิน

งบประมำณ
แหล่งงบประมำณ

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

50,000

2. ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่
กิจกรรม
1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (บำท)
50,000
50,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ บุญมาเทพ
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม2564-กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่1
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 4
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1,2,3,4,5,6
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านมาตรการส่งเสริม

7,8,9,10,11,12
13
14
15

ตัวบ่งชี้ที่
1.1 - 1.6 / 2.2 - 2.4
/3.1 - 3.4 / 4.1 - 4.4
/5.1 - 5.4 /6.1 - 6.4
7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 /
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 /
11.1 – 11.3 /12.1 – 12.6
13.1/13.2
14.1/14.2
15.1/15.2

10. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ดาเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูป การศึกษา ให้บ รรลุ เป้า หมายอย่ างมี พลัง และมีประสิท ธิภาพ จาเป็นต้ องยึ ดเงื่ อนไขและ
หลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยพัฒนาตนเองและ
สังคมได้อย่างดียิ่งเพราะว่าลูกเสือ – เนตรนารีจะต้องปฏิบัติตามกฎของและคาปฏิญาณตนของลูกเสือดังได้
กล่าวไว้ว่ าจะกระท าตนให้เป็ นประโยชน์ การประพฤติดี รักษาระเบียบวิ นัย รักษาความซื่อ สัตย์สุจริ ต
ขยันหมั่นเพียร ซึ่งถ้าปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็จะเกิดผลดีกับผู้ปฏิบัติและสะท้อนออกถึงผู้อื่นและส่วนรวมได้รับผลดี
ด้วย
ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนทุ่ง กว๋าววิทยาคมจึง ได้จัดทา
โครงการการเดินทางไกล- เข้าค่ายพักแรมขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติต่อไป
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) เพื่อส่งเสริมและพั ฒนาคณะครูและบุค ลากรทางการศึก ษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนผ่านการประเมิน กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพัก
แรม ตามหลักสูตรทุกคน
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จัดกิ จกรรมสอดคล้อ ง กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
กั บ สภาพเศรษฐกิ จ สภาพ เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมของ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
สถานศึกษาและชุมชน โดยมี หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กิ จ ก ร ร ม ที่ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ด าเนิ น การโดยนั ก เรี ย น และมี ค รู
พั ฒ นาการทั้ ง 5 ด้ า นของ เป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้เกิด
ผู้เรีย น มีความยาก-ง่า ย ความก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ ความ
เหมาะกั บ พั ฒ นาการของ ส ม ดุ ล แ ล ะ ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง
ผู้ เ รี ย นในระดั บ ที่ น าเสนอ สถานศึ ก ษาและคนในชุ ม ชนโดยมี
ผู้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวาง การวางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลัก
แผน การ จั ด กิ จ ก รรมกา ร คิ ด และหลั ก ปฏิ บั ติ ข องกิ จ กรรม
เรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผน
การเรี ย นรู้ โดยมี ค รู เ ป็ น ผู้ ยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอทางเลื อ กหากมี
อานวยความสะดวกในการจัด การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
กิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม
ขอ ง ผู้ เ รี ย น มี ก า ร
พั ฒ นาทั ก ษะ ความมี
ระเบี ย บวิ นั ย มี สั ม มา
คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู
ส่ ง เ ส ริ ม ส ติ ปั ญ ญ า
แยกแยะถูกผิด ควรไม่
คว ร แล ะ ส่ ง เ สริ ม
ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สนใจใฝ่ รู้ ท า
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

ควำมรู้
1) เพื่อให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ม.1 – ม.3 ครบตาม
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่างมีคุณภาพ
คุณธรรม
13) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
14) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
15) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
1- 31 ตุลาคม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน
คณะทางาน
2564
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.ประชุมวางแผน
1-30
ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
กิจกรรมโดยคณะ
พฤษจิการยน ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กรรม2564
สถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบิริหารและ
การลูกเสือโรงเรียนผู้
คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
กากับกลุ่มในแต่ละ
ระดับในการทา
กิจกรรมของลูกเสือ
3. การดาเนิน
ปีการศึกษา
ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ – เนตรนารี ไ ด้ ใ ห้
กิจกรรม
2565
ความรู้ ทักษะต่างๆทางลูกเสือ นามา
- การเดินทางไกล
ทากิจกรรมต่างๆ โดยใช้กระบวนการ ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี
ของลูกเสือ ม.1-การ
ทางลูกเสืออย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เข้าค่ายพักแรมของ
ลูเสือ – เนตรนารีไ ด้ปฏิบัตกิจกรรม
ทุกท่าน
ลูกเสือ ม.2-3
ทางลู กเสือ ครบทุ กระดั บชั้ น ม.1-3
ครบทุกคน
ประเมินผล
ภาคเรียนที่ 2 ปี ลูกเสือ ม.1 ทากิจกรรมเดินทางไกล ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี
การศึกษา2565 ลูกเมือ ม.2-3 ทากิจกรรมเข้าค่ายพัก โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
แรม
ทุกท่าน
17. งบประมำณ
รวมเงิน

กพร.
25,000 บำท
(สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

25,000

บาท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2559
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 254 2565 2565 2565 2565 2565
500
24,000
500
รวมทั้งสิ้น25,000
บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
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19. ผู้เกี่ยวข้อง
6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
7) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ลูกเสือ ม.1-3 ทุกคนผ่าน
1) ลูกเสือ ม.1-3 ผ่าน
1. ดูผลประเมินการ
กิจกรรมแล้วได้พัฒนาตนเองตาม กิจกรรมเดินทางไกลระยะทาง10 – 12ก.ม. ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร
ศักยภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. ลูกเสือ ม.1-3 ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพัก
ปฏิบัติกิจกรรม ม.1-3
ที่วางไว้
แรม 1 วัน 1 คืน
ของลูกเสือ
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ลูกเสือ ม.1-3 ได้เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
2. ลูกเสือได้นากระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการทากิจกรรม
3. ลูกเสือได้พัฒนาคุณสมบัติตามศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย อดทน เสียสละ
และพึ่งพาตนเอง รู้จักทางานเป็นกลุ่ม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน (หน่วย)

ราคา
รวมเป็นเงิน (บาท)
(ต่อหน่วย)
ชื่อกิจกรรมที่1 กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม
ค่าเอกสาร วัสดุ การเข้าค่ายการทดสอบ
3,500
วิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี
วัสดุอุปกรณ์พิธีวันสาคัญทางลูกเสือ
1,000
อุปกรณ์เข้าค่าย ปูนขาว
1,000
สารวจเส้นทาง 2 และสร้างฐาน
1,000
ค่าอาหารสดและวัสดุอุปกรณ์สาหรับการ
10,000
ประกอบอาหารวิชาสูตกรรม ลูกเสือ-เนตร
นารี
เครื่องขยายเสียง
500
ค่าอาหารวิชายังชีพในป่า
2,000
อาหารสด(ไก่,ปลา)
ค่าขนม(ของขวัญ,ของทีระลึก)
1,000
เครื่องบวงสรวง
500
กิจกรรมรอบกองไฟและวิทยากร
2,000
รูปหล่อพระรูปพระบิดาลูกเสือ
2,500
รวม
25,000
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1
1.1 กิจกรรมที่1.1
1.2 กิจกรรมที่1.2
1.3 กิจกรรมที่1.3
1.4 กิจกรรมที่1.4
1.5 กิจกรรมที่1.5
1.6 กิจกรรมที่1.6
1.7 กิจกรรมที่1.7
1.8 กิจกรรมที่1.8
2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่2
2.1 กิจกรรมที่2.1
2.2 กิจกรรมที่2.2
2.3 กิจกรรมที่2.3
2.4 กิจกรรมที่2.4
2.5 กิจกรรมที่2.5
2.6 กิจกรรมที่2.6
2.7 กิจกรรมที่2.7
2.8 กิจกรรมที่2.8
รวม

(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)
ผู้เสนอโครงการ

จานวนเงิน
(บาท)
25,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนำผูเ้ รียน “กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
การจัดการ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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10. หลักกำรและเหตุผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กิจกรรมชุมนุมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีการทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน ในการจัดกิจกรรมชุมนุมจะจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองใน ทุกขั้นตอน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
11. วัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียน
เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพ และให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะ
ประโยชน์ตามความสนใจและสมัครใจ
12. เป้ำหมำย
12.1 ด้ำนปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 85 ได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมตามความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง และได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามความสนใจและสมัครใจ
12.2 ด้ำนคุณภำพ
- ครูในโรงเรียนมีเอกสารแบบฟอร์มที่พอเพียงเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน
- นักเรียนได้เลือกเรียนรู้กิจกรรมต่างๆและได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ความต้องการ ความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง
13. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
โครงกำร
1) จัดทาแบบฟอร์ม
ต.ค.2564
1) ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
ครูสุวิกาญจน์สิริ
ดาเนินงาน ทารูปเล่มให้ครู
อุปกรณ์ ตามระเบียบทาง
และนักเรียนในแต่ละ
ราชการ
กิจกรรม
พ.ย.63-ม.ค.
2) ดาเนินงานกิจกรรมใน
2565
2) เบิกจ่าย ใช้วัสดุอุปกรณ์
ลักษณะการทาโครงงานและ
งานตามภาระงานโดยมีการ
กากับติดตาม
จัดทาบัญชีคุมการเบิกจ่าย
3) สรุปและรายงานผล
เม.ย. 2565
3) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน
14. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด1,000 บาท
แหล่งงบประมำณ
( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน( ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม
( ) เงินระดมทรัพยากร ( / ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ....กพร
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15. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ครูมีความ 1 สอบถามความพึงพอใจของ
พึงพอใจในการดาเนินการกิจกรรม
ครู นักเรียน ที่มีต่อการ
ชุมนุม
ดาเนินการกิจกรรมชุมนุม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
และนักเรียน

16. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีเอกสารแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ดาเนินงานและใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
2. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ช่วยให้
นักเรียนได้ค้นพบและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมชุมนุมที่ถนัดและ
สนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย สามารถนาเสนอผลงานของกลุ่มได้
3. ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ สนใจในลักษณะอาสาสมัคร
6.
แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
2564 2564 2564 2565
2565 2565 2565 2565 2565
500
500
รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
8. ผู้เกี่ยวข้อง
9) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
10) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
11) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
-
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ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์)
ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

1
2
3
4
5
6
6

กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม
แฟ้มโชว์เอกสาร A 4
ไส้แฟ้มเอกสารริมสั้น A 4
เทปกาวสองหน้า ขนาด.50 ซม.
กระดาษกาวย่น สีน้าเงิน สีแดง ขนาด 1 นี้ว
แผ่นพีพีบอร์ด สีเขียว
กระดาษถ่ายเอกสาร
รวม

จำนวน
(หน่วย)
1 ริม
2 แฟ้ม
4 ถุง
5 ม้วน
6 ม้วน
2 แผ่น
2 ริม

รำคำ
รวมเป็นเงิน
(ต่อหน่วย)
(บำท)
170
170
100
200
25
100
20
100
20
180
25
50
100
200
1,000

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)
1,000

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์
รวมเงิน

1,000

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
ผู้เสนอโครงการ

115

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
*****************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนางานแนะแนว
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสิริภางค์ ขาวปอน
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ()โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรมีงำนทำ มีอำชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรกำรจัดกำรตำมหลักธรรมภิบำล
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ


9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจำรณำ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. การวางแผนการจัดคุณภาพทางการศึกษา
3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4 การกากับติดตามประเมินผล
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 1การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2การจัดการเรียนการสอนที่ยึดกับริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
10. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23
กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่ง เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น คิดเป็น
ใช้ชีวิตเป็น สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบ
ตนเอง
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถ ปรับตนได้
อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและ ให้คาปรึกษา
แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นงานแนะแนวจึงได้จัดทาโครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อจัดบริการและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและให้บริการดาเนินการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการแนะแนว
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11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนา จัดระบบ และดาเนินงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนปรับตัวและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
พอเพียง
3) เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้องรักสถาบัน และรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
4) เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียนในการกากับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลสถาบันการศึกษาและแนวทางในการศึกษาต่อ
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 ) นักเรียน 187 คน ได้รับการพัฒนา
1.2) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาและชุมชน โดยมี
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 5 ด้านของผู้เรียนมีความยากง่ายเหมาะกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดย
มีผู้ปกครองคอยให้คาแนะนา เป็น
วิทยากร เป็นผู้จัดหาสื่อ/วัสดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการ

กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคมของ
สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี
คิดอุปนิสัย และพฤติกรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการโดย
นักเรียน และมีครูเป็นผู้นาหรือ
สนับสนุน มุ่งเน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา และ
สามารถขยายผลการเรียนรู้ความ
เข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้ กิจกรรม
สอดคล้องกับความคิด ความ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้เรียน มีการพัฒนา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มี
สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู
ส่งเสริมสติปัญญาแยกแยะถูกผิด
ควรไม่ควร และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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พอประมำณ

มีเหตุผล

ประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม

ต้องการ และความจาเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
การวางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มี
หลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มี
การวางแผนยืดหยุ่นมีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆเกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความกตัญญู รู้คุณ รู้จักสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาในการ
รายละเอียดกิจกรรม
การดาเนินงาน
ดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ/
1-31 ตุลาคม 2564
คณะทางาน
2. ประชุมชี้แจง/
1-30 พฤศจิกายน 2564 ประชุมชี้แจง
กิจกรรม
คณะทางาน ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ และ
คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม
3. การดาเนินกิจกรรม
1 ธันวาคม 2564
1)จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
1) พัฒนางานแนะแนว
ถึง 1 มีนาคม 2565 2)พัฒนาและปรับปรุง
งานแนะแนว
3)จัดระบบงานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ
นางสิริภางค์ ขาวปอน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว
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กิจกรรม/ขั้นตอน
การดาเนินงาน
2) พัฒนางานเรียนรวม

3) เปิดโลกกว้างทาง
การศึกษา

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
1 ธันวาคม 2564
ถึง 1 มีนาคม 2565

ต.ค. – ก.พ. 2565

4) แนะแนวการศึกษา

1 ธันวาคม 2564
ถึง 1 มีนาคม 2565

5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ
1)แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดาเนินงาน
งานแนะแนว
2)ดาเนินการพัฒนา
นักเรียนเรียนรวม
3)สรุปประเมินผล
1)สารวจความสนใจของ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นักเรียน
งานแนะแนว
2)ประสานงานกับ
หน่วยงานในการจัดการ
แนะแนวการศึกษาต่อ
3) สรุปประเมินผล
1)แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
2)ดาเนินการจัดกิจกรรม งานแนะแนว
3)สรุปประเมินผล
1)แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
2)ดาเนินการจัดกิจกรรม งานแนะแนว
วันปัจฉิมนิเทศ
3)สรุปประเมินผล

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(สำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2561

3,500 บาท
3,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1000 2500
รวมทั้งสิ้น 3,500 (สำมสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสิริภางค์ ขาวปอน
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19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กำรประเมินผล
1. นักเรียนได้รับการบริการทางการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
แนะแนวอย่างทั่วถึง
ประเมิน
2. นักเรียนร้อยละ 100 เห็น
2. ติดตามประเมินผล
ความสาคัญของกิจกรรมแนะแนว
3. นักเรียนได้รับความรู้ทาง
การศึกษาต่อ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินโครงการ
2. แบบติดตามประเมินผล
3. แบบประเมินความพึงพอใจ

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ระบบงานแนะแนวมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบงานแนะแนวอย่างมีคุณภาพ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสิริภางค์ ขาวปอน)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ-อุปกรณ์

ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนางานแนะแนว
1 แฟ้มโชว์เอกสาร
2 กระดาษถ่ายเอกสาร
3

จานวน
(หน่วย)

ราคา(ต่อ
หน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

4 แฟ้ม
1กล่อง
-

120
520
รวม

480
520
1,000

รวม

-

-

-

ชื่อกิจกรรมที่ 2 พัฒนางานเรียนรวม
1 กระดาษถ่ายเอกสาร
2 วัสดุ สื่อ อุปกรณ์
ชื่อกิจกรรมที่ 3 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา
1 ป้ายผ้า
2 กระดาษถ่ายเอกสาร
3

รวม
ชื่อกิจกรรมที่ 4 แนะแนวการศึกษาต่อ
1 กระดาษถ่ายเอกสาร
2 แฟ้ม
3
ชื่อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1 ช่อดอกไม้กลัดติดหน้าอก
2 ป้ายกิจกรรม

80 ช่อ
1 ป้าย

-

-

-

รวม

-

25
500

2,000
500

รวม

2,500
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำรแนะแนว
ที่
กิจกรรม
1 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 1
1.1
กิจกรรมที่ 1.1
1.2
กิจกรรมที่ 1.2
1.3
กิจกรรมที่ 1.3
รวม
2 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 2
2.1
กิจกรรมที่ 2.1
2.1
กิจกรรมที่ 2.2
รวม
3 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 3
3.1
กิจกรรมที่ 3.1
3.2
กิจกรรมที่ 3.2
รวม
4 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 4
4.1
กิจกรรมที่ 4.1
4.2
กิจกรรมที่ 4.2
รวม
5 ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ กิจกรรม 5
5.1
กิจกรรมที่ 5.1
5.2
กิจกรรมที่ 5.2
5.3
5.4

จำนวนเงิน
1,000
1,000
2,000
500
2,500

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางสิริภางค์ ขาวปอน)
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. แผนงบประมำณ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. ลักษณะโครงกำร ลักษณะโครงกำร ()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
มำตรฐำนด้ำน
1 คุณภาพผู้เรียน

มำตรฐำนที่
1.1
1.2
2.1,2.3,2.5

ตัวบ่งชี้ที่
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4

2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
10. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ได้รับ การตอบรับ
จาก สานั กพระราชวังให้เข้า ร่วมโครงการอนุรั กษ์พัน ธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยได้รับรหัสสมาชิก 7 –
52240 – 001ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณ
พืช
ดัง นั้ นเพื่ อให้ โครงการดั ง กล่ า วบรรลุต ามวั ต ถุป ระสงค์ แ ละสนองพระราชด าริฯ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนโรงเรียนทุ่ง กว๋ าววิทยาคมจึ ง จัดท า
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างจิตสานึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้
2) เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บรักษาเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก
3) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสารวจ เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้
ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ และทาตัวอย่างพรรณไม้แห้งแบบมาตรฐาน
4) เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บรักษาในรูปสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการศึกษาทั้งในโรงเรียนและเผยแพร่สู่ภายนอก
12. เป้ำหมำย
1) เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564-2565 จานวน
183 คน และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
2) เชิงคุณภำพ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมสนองพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการ สารวจ การสังเกตจาแนก จดบันทึก
ข้อมูลพรรณไม้ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแสวงหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้
ประสบการณ์ตรงที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทา ส่งเสริมให้นักเรียนมี
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ทัศนคติในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
13.กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จัดสิ่งแวดล้อมใน
กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลาย
โรงเรียนที่เน้นความร่มรืน่
ของเนื้อ หาตามสภาวะภูมิ สัง คม
ประโยชน์ใช้สอย เป็นแหล่ง
ของสถานศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง ให้
เรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสาน
ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พฤติ ก รรมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก
โดยใช้กระบวนการ 5
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
องค์ประกอบ
ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครู
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้
เกิ ด ความก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ
ความสมดุล

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
พัฒนาทักษะ การสร้างจิตสานึก
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย
ให้เ ยาวชนนั้ นได้ ใกล้ชิ ดกั บพื ช
พรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์
ความสวยงาม อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืช

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
16) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
17) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
18) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
19)
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1. ขั้นวางแผน
กรกฎาคม –
กันยายน 2564
2. ขั้นดาเนินการ
2.1) ทาป้ายประจา
ต้นไม้ที่มีอยู่แล้ว

พฤศจิกายน 2564 –
สิงหาคม 2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

ฝ่ายบริหาร/
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา
สารวจพรรณไม้ จัดทาป้ายชื่อพรรณ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู
ไม้ชั่วคราว ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ เรือนคา

เสนอโครงการ

ทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง
ทาทะเบียนพรรณไม้ และจัดทาป้าย
ชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
2.2) นาพืชพรรณไม้
เข้ามาปลูกเพิ่ม
2.3) ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมในพืชพรรณไม้
ที่มี

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
กรกฎาคม – สิงหาคม
2565
พฤศจิกายน 2564 –
สิงหาคม 2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

กาหนดพรรณไม้ที่จะปลูก จัดหาและ
ปลูก ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก
ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามแบบบันทึกข้อมูลพรรณ
ไม้(ก7 –003) ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม้ ศึกษาพรรณไม้ศึกษา(สมอไทย)
ศึกษาลักษณะภายนอกภายใน
เปรียบเทียบความต่าง
จัดการเรียนรู้บูรณาการ

2.4) การเขียน
พฤษภาคม 2565 –
รายงาน
กันยายน 2565
2.5) การนาไปใช้
พฤษภาคม 2565 – จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ประโยชน์
กันยายน 2565
3. ขั้นตรวจสอบประเมิน มิถุนายน -กันยายน ประเมินผลดาเนินการสวน
2565
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. ขั้นสรุปรายงานผล 1 – 30 กันยายน
รายงานผลการดาเนินงาน
การดาเนินการ
2565
16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

500
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
-

4,500

บาท
บาท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
4,500
4,500
รวมทั้งสิ้น4,500 บำท (สี่พนั ห้ำร้อยบำทถ้วน)

127
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
12) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
13) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
14) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
15) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียน ครู 1 สอบถามความพึงพอใจของ
1.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจใน
นักเรียนครู ผู้บริหาร ชุมชนที่มีต่อ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่มีต่อ
การดาเนินการงานสวน
การดาเนินการงานสวน
การดาเนินการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน
2) เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) เชื่อมต่อกันด้วยระบบข้อมูล
4) ศึกษา ค้นคว้า เกิดผู้เชี่ยวชาญเกิดผลงานทางวิชาการ
5) ผู้ปฏิบัติจะรู้จักใช้สื่อกับธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวรู้จักตอบคาถามหาคาตอบช่างสังเกตค้นคว้า
6) มีจิตใจอ่อนโยนเห็นประโยชน์และคุณค่า ทาให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ไม่คิดทาลายและ
มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบไป
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
ผู้เสนอโครงการ
(วรัญญู เรือนคา)
ลงชื่อ
หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2564
งบประมำณ
รำยกำร
จำนวน หน่วย รำคำ/ จำนวน
แหล่ง
หน่วย
เงิน
งบประมำณ
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
4 ริม
125
500 อุดหนุน
เอทิลแอลกอฮอลล์
10 ลิตร
120
1,200
อบต.
กระดาษปกสีขาว180 แกรม
1 ริม
150
150
ขวดดอกไม้ดอง
20 ขวด
80
1,600
กาวลาเท็กซ์
1 กระป๋อง
80
80
คัดเตอร์ stainless
5 เล่ม
32
160
ใบมีดคัดเตอร์
2 โหล
50
100
รวมเงิน (ห้ำพันบำทถ้วน)

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)

4,500.-

ผู้เสนอโครงการ

จำนวน
เงิน
(บำท)
500
4,000

129

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1.
ชื่อโครงกำร โครงการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2.
แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2,4
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน ข้อ 3,4,5
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยคุณภำพ (Q-Goal) นักเรียนมีจิตอาสาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้ำหมำยคุณภำพ (Q-Goal)
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ทากิจกรรมมีผลงานในระดับ “ดี” หรือ มีความ “ถูกต้อง”
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของจิตอาสาในลักษณะพี่นาน้องรักษ์น้าตามแนว
พระราชดาริ พัฒนาชุมชน
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ประเด็นการพิจารณา
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

21. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้ เป็น มนุ ษย์ ที่สมบู รณ์ทั้ งร่ างกาย จิต ใจ สติ ปัญ ญา ความรู้แ ละคุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย รู้จัก รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้ ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เขตพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋ำว อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง มีป่ำต้นน้ำที่สำคัญคือหมู่บ้ำนป่ำเวียง มีลำห้วย
ป้ำวน้อย ห้วยป้ำวหลวง และห้วยสอด ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนป่ำเวียงมีกำรใช้น้ำห้วยเป็นน้ำประปำภูเขำ จำก
กำรใช้ประโยชน์จำกห้วยลำน้ำน้ำนี้ในช่วงฤดูฝน น้ำลำห้วยมีตะกอนมำกเกินไป ลำน้ำเปลี่ ยนสีเป็นสีขุ่น
แดง น้ำไม่สะอำด ส่วนในช่วงฤดูร้อน บำงครั้งก็ไม่มีน้ำใช้หรือมีน้ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคของ
ชำวบ้ำน เนื่องจำกมีกำรสร้ำงฝำยดักตะกอนไม่เพียงพอต่อกำรดักตะกอนและชะลอน้ำในกำรเก็บกักน้ำไว้
ใช้ตลอดปี และพื้นที่มีบริเวณที่สร้ำงเป็นป่ำชุมชน จึงมีกำรนำพืชในท้องถิ่นปลูกเพื่อเป็นแหล่งอำหำรของ
หมู่ บ้ ำ น ปลู ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยจั ด กำรต้ น น้ ำแม่ นึ ง ขำดกำรสร้ ำ งแนวกั น ไฟที่ ดี รวมทั้ง กำรติ ด ตำมและ
ประเมิน ผลพื้น ที่ ด้ว ยกำรเก็ บข้ อ มูล พัน ธุ์ไ ม้พื้ นที่ ป ลูก ป่ำ ชุม ชน ขำดกำรใช้ หญ้ ำแฝกช่ วยป้อ งกั นกำร
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พัง ทลำยของตลิ่ ง บริ เ วณอ่ ำ งเก็ บ น้ ำและกำรน ำตะกอนดิ น ลงสู่ อ่ ำ งเก็ บ น้ ำ ก่ อ นที่ จ ะผ่ ำ นไปยั ง พื้ น ที่
เพำะปลูกของชำวบ้ำนเป็นบริเวณปลำยน้ำ
ดังนั้นงานสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้นเพื่อ
การขยายผลทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้าตามแนวพระราชดาริ พัฒนาชุมชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยการมีการนา
แนวพระราชดาริมาบูรณาการหรือเป็นแม่แบบในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญ หาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมและเป็นระบบต่อไป
11. วัตถุประสงค์
11.1 เพื่อน้อมนาแนวพระราชดาริในการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นบริเวณห้วยป้าวหลวง ห้วยป้าวน้อยและ
ห้วยสอด เพื่อดักตะกอนในการสร้างน้าประปาภูเขาให้มีความสะอาดและใช้ได้ตลอดปี ตลอดจนสร้างความชุ่ม
ชื้นในบริเวณ และการปลูกแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งอ่างเก็บน้าและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้า
11.2 เพื่อน้อมนาแนวพระราชดาริในการปลูกพืชบริเวณป่าต้นน้า(ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้
ท้องถิ่น การสร้างแนวกันไฟ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้าตามแนวพระราชดาริ
12. เป้ำหมำยของโครงกำร
12.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 88 คน
12.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีจิตสานึกและเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนในโรงเรียนทุง่ กว๋าว
วิทยาคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนและชุมชนในตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมือง
ปาน จังหวัดลาปาง
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
คาแนะนา เป็นวิทยากร เป็นผู้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
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พอประมำณ
จัดหาสื่อ/วัสดุประกอบการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม

มีเหตุผล
ความต้องการ และความจาเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
20) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
21) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
22) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
พื้นที่บริเวณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และพื้นที่ห้วยป้าวและห้วยสอด บ้านป่าเวียง ในเขตตาบลทุ่งกว๋าว
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. ระยะเวลำ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการสิง่ แวดล้อมศึกษา
26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
1 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหาร
และคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
1.กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นบริเวณห้วย
ป้ำวหลวง ห้วยป้ำวน้อยและห้วยสอด
การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นบริเวณห้วยป้าว
หลวง ห้วยป้าวน้อยและห้วยสอด เป็น
กิจกรรมที่ช่วยดักตะกอนในการสร้างน้าประปา
ภู เ ขาให้ มี ค วามสะอาดและใช้ ไ ด้ ต ลอดปี
ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณ
2.กำรปลูกแฝก

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
งานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
งานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
งานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
งานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

1 – 30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

รำยละเอียดกิจกรรม

การปลูกแฝกเป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกันตลิ่งอ่าง
เก็บน้าและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้า
3.ปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ำ
การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้
ท้องถิ่น มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้ กล้าพันธุ์ไม้ข้าม
ปี
4.กำรสร้ำงแนวกันไฟ
การสร้างแนวกันไฟ เป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูและ
อนุ รั ก ษ์ ป่ า ต้ น น้ าตามแนวพระราชด าริ เ ป็ น
กิจกรรมที่ทาร่วมกับชุมชน
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
งานสิ่งแวดล้อม
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล ศึกษา
และรายกลุ่ม
3) สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง

17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

500
5,000 บาท
5,500 บาท

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 5,500
5,500
รวมทั้งสิ้น5,500 บำท (ห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

บาท
บาท
บาท
บาท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
-

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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20. ผู้เกี่ยวข้อง
16) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
17) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
18) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
19) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
20) นายสุทัศน์ ชัยวงค์คา ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านป่าเวียง
21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น
บริ เ วณห้ ว ยป้ ำ วหลวง ห้ ว ยป้ ำ ว
น้อยและห้วยสอด
1.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
การสร้างฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น
1.2 ผลงานในการสร้ า งฝายชะลอ
ความชุ่มชื้นที่สามารถดักตะกอนใน
การสร้างน้ าประปาภูเ ขาให้ มีความ
สะอาดและใช้ ได้ ตลอดปี ตลอดจน
สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณ
2.กำรปลูกแฝก
2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
ปลูกแฝก
2.2 ความถูกต้องของการปลูกแฝก
3.ปลูกพืชบริเวณป่ำต้นน้ำ
3.1ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
ปลูกป่า
3.2 ความถูกต้องของการปลูกป่า
4.กำรสร้ำงแนวกันไฟ
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
สร้างแนวกันไฟ
4.2 ความถูกต้องของการสร้างแนว
กันไฟ

วิธีกำรวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1.1 จานวนของนักเรียนที่เข้าร่วมการ
สร้างฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น
1.2 ผลงานในการสร้ า งฝายชะลอ
ความชุ่ ม ชื้ น ที่ ส ามารถดั ก ตะกอนใน
การสร้ า งน้ าประปาภู เ ขาให้ มี ค วาม
สะอาดและใช้ ไ ด้ ต ลอดปี ตลอดจน
สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณ

1.1 แบ บร า ยง า น จ า น ว น ขอ ง
นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มการสร้ า งฝาย
ชะลอความชุ่มชื้น
1.2 แบบรายงานผลงานในการ
สร้ า งฝายชะลอความชุ่ ม ชื้ น ที่
สามารถดั ก ตะกอนในการสร้ า ง
น้ าประปาภู เ ขาให้ มี ค วามสะอาด
และใช้ ไ ด้ ต ลอดปี ตลอดจนสร้ า ง
ความชุ่มชื้นในบริเวณ

2.1 จานวนของนักเรียนที่เข้าร่วมปลูก 2.1 แบบรายงานจานวนของ
แฝก
นักเรียนที่เข้าร่วมปลูกแฝก
2.2 ความถูกต้องของการปลูกแฝก
2.2 แบบประเมินความถูกต้องของ
การปลูกแฝก
3.1 จานวนของนักเรียนที่เข้าร่วมปลูก
ป่า
3.1 แบบรายงานจานวนของ
3.2 ความถูกต้องของการปลูกป่า
นักเรียนที่เข้าร่วมปลูกป่า
3.2 แบบประเมินความถูกต้องของ
การปลูกป่า
4.1 จานวนของนักเรียนที่เข้าร่วม
สร้างแนวกันไฟ
4.2 ความถูกต้องของการสร้างแนวกัน
ไฟ

4.1 แบบรายงานจานวนของ
นักเรียนที่เข้าร่วมสร้างแนวกันไฟ
4.2 แบบประเมินความถูกต้องของ
การสร้างแนวกันไฟ
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19. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
19.1 การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อดักตะกอนและชะลอการไหลของน้าในร่องน้าห้วยป้าวหลวง ห้วย
ป้าวน้อยและห้วยสอด ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นการปลูกแฝกบริเวณขอบตลิ่งบริเวณทางไหลของน้าเพื่อ
ป้องกันตลิ่งอ่างเก็บน้าและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้า
19.2 การปลูกพืชบริเวณป่าต้นน้า(ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้ท้องถิ่น การสร้างแนวกันไฟ
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้าตามแนวพระราชดาริ
19.3 นักเรียนมีจิตสานึกแก่นักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองคือการขยายผลทุ่งกว๋าวร่วมใจ
จัดการน้าตามแนวพระราชดาริ พัฒนาชุมชนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
19.4 นักเรียนมีแนวคิดให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชน
19.5 นักเรียนได้นาแนวพระราชดาริมาบูรณาการหรือเป็นแม่แบบในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไ ขปัญหาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้างานแผนงาน

(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
(หน่วย)
1. วัสดุในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม
2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันนักเรียน
รวม
2. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำ
รวม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)
500
5,000
5,500
จำนวนเงิน
(บำท)
5,500
5,500

ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 2
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง สามารถดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข
9. หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้
มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทาเป็น อีกทัง้ การวิเคราะห์และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกาลังกาย
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
โดยในปัจจุบันสถานศึกษาได้ประสบปัญหานักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์แข็งแรงใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปประกอบกิจกรรมที่สังคมไม่พึงประสงค์ ขาดความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ วางแผนการ
ทางานเป็นทีมไม่เป็น ไม่เคารพกฏกติกา ไม่มีน้าใจนักกีฬา
ดังนั้นในฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทาให้
ผู้เรียนที่เป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา
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10.วัตถุประสงค์
8.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
8.2)เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผน การทางานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ
8.3)เพื่อให้นักเรียนมีน้าใจนักกีฬา เคารพกฏกติกา มารยาท
8.4)เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้น
11. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 80 มีสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) นักเรียนโรงเรียนทุง่ กว๋าววิทยาคม มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกาลังกาย
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
การจั ด กิ จ ก รร มครั้ งนี้ ใ ช้ นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์
งบประมาณอย่างจากัดและให้เกิด แข็งแรง ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อหลีก
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ไกลสารเสพติด อบายมุขต่าง ๆ ใช้
สถานที่ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ใช้เวลา เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
การแข่ ง ขั น พอประมาณ ทุ ก คนมี
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ
ส่วนร่วม
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
สาระที่ 3

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนทาการแข่งขันภายใต้กฎ
กติกามารยาทการแข่งขันกีฬานั้น ๆ
เล่นได้ถูกวิธี มีความปลอดภัยในการ
เล่น

ควำมรู้
นักเรียนรู้กฎกติกามารยาท วิธีการเล่น การรุก-การรับ การเก็บรักษาอุปกรณ์
คุณธรรม
นักเรียนมีความเสียสละ ซื่อสัตย์,ความรับผิดชอบ ความอดทน ตรงต่อเวลา รู้แพ้รู้ชนะ ความ
สามัคคีในหมู่คณะ
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และสนามกีฬากลางจังหวัดลาปาง
14. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
2 กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสีภายใน

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1-31 สิงหาคม 2564 - วิเคราะห์ข้อมูลจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา นามาจัดทาแผน โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางจรรยา พุทธา

ธ.ค.2564

ทาการแข่งขันกีฬาสีรอบชิงชนะเลิศวัน คณะกรรมการจัดการ
กีฬาสีภายในประจาปีการศึกษา 2564 แข่งขัน
มีการแข่งขันกรีฑา และฟุตบอล

มิ.ย.2565

แต่งตั้งคณะครูออกเป็น 4 คณะสี คือ
1. สีแดง 3. สีม่วง
2. สีเขียว 4. สีฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา

ส.ค –ก.ย 2565

ทาการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกและ
รอบชิงชนะเลิศยกเว้นการแข่งขัน
คณะกรรมการสี
ฟุตบอลชาย คู่ชิงชนะเลิศไปแข่งขันวัน
กีฬาสี
3. กิจกรรมกีฬาหลัง ธ.ค.2564-,ก.ย.2565 ส่งเสริมนักเรียนเล่นกีฬาหลังเลิกเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
เรียน
ศึกษาและพลศึกษา
4. กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ภายนอก

ธ.ค.2564 –ม.ค.2565 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ประชาชน จังหวัดลาปาง
ศึกษาและพลศึกษา
ส.ค.2565-ก.ย.2565 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลาปาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
10,000บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
3,000 บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
13,000 บำท (หนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน)

บาท
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
7,500 2,000 3,500
9,500
3,500
รวมทั้งสิ้น13,000
บำท (หนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
19. ผู้เกี่ยวข้อง สมาคมกีฬาจังหวัดลาปาง 2) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง
20. กำรปรเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 80 2) ท า ก า ร ท ด ส อ บ 2. แบบประเมินการแข่งขันกีฬา
ขึ้นไปมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตาม
สมรรถภาพ
สีภายใน
เกณฑ์ที่กาหนด
3) ติดตามประเมินผล
3. แบบสรุ ป ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักเรียนออกกาลังกายสม่าเสมอชักชวนผู้อื่นให้มาออกกาลังกาย
2) ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป
ลงชื่อ
(นางจรรยา พุทธา)

ผู้เสนอโครงการฯ

ลงชื่อ
หัวหน้าฝ่ายผู้เห็นชอบโครงการฯ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
3. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ชื่อกิจกรรมที่1. การแข่งขันกีฬาสีภายใน
1.

ของรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

400

5

2,000

2.

กระดาษเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน

5 รีม

110

550

3.

เช่าเครื่องเสียง

1

1,000

1,000

4.

ค่าของรางวัลอื่น ๆ

4 ชิ้น

200

800

5.

ปูนขาว

120

10

1,200

6.

อาหารกลางวัน และน้าดื่ม

1,400

9.

วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด ,อุปกรณ์การแข่งขัน

550

รวมเงิน

7,500
ชื่อกิจกรรมที่2. กีฬาหลังเรียน

-

-

-

รวมเงิน

-

ชื่อกิจกรรมที่ 3. การแข่งขันกีฬาภายนอก
3.1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดลาปาง
1.

อาหารนักกีฬา

20

25

500

2.

ชุดนักกีฬาแข่งขัน

75

20

1,500

รวมเงิน

2,000
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ชื่อกิจกรรมที่ 3. การแข่งขันกีฬาภายนอก
3.2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลาปาง
1.

ค่าอาหารนักกรีฑา

12

2.

ค่าเวชภัณฑ์

3.

ค่ารองเท้าวิ่งการแข่งขัน

1

600

600

4.

ค่าชุดวิ่ง

12

75

900

1,440
560

รวมเงิน

ที่

120

3,500

ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 การแข่งขันกีฬาสีภายใน

7,500

2 การแข่งขันกีฬาภายนอก

5,500
รวม

13,000

(นางจรรยา พุทธา )
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ…2565…..
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ..ส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด
2. ฝ่ำย/งำน
..ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานห้องสมุด
3. ผู้รับผิดชอบ
…นางมงคลยา พานดง
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร …1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565......
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะ
ทางตามความถนัดของตนเอง มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่ ประกันคุณภำพภำยใน
มำตรฐำนที่
ประเด็นพิจำรณำ
1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 -1.7
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
2.3,2.5,2.6
สถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
10. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้
กล่าวไว้ว่า ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สื่อการสอน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญยิ่ง
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเข้าถึง สารสนเทศอย่างกว้างขวางในทุกสถานที่ และทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่
หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่สาคัญยังเป็นพื้นฐาน
ในการส่ง เสริ ม สนับ สนุ น และ การปลูก ฝัง ให้ผู้ เรี ยนมี นิสั ยรั กการอ่ าน รัก การค้น คว้ า การเขี ยน การคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการสอนและ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญที่จะ
พั ฒ นาไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ เ ป็ น ห้ อ งสมุ ด ที่ มี “หนั ง สื อ และกิ จ กรรมดี บรรยากาศดี
บรรณารักษ์ดี หรือห้องสมุด 3 ดี” การรองรับห้องสมุด THAILAND 4.0 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิค
19 ให้เว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19
โรงเรียนจึงให้ความสาคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งเป็นการสร้าง
สัง คมแห่ง เรี ยนรู้ ให้ เกิ ด ในระดับ โรงเรีย นก่ อนที่ จะพัฒ นาไปสู่ ระดับ ประเทศชาติ ต่อ ไป โรงเรีย นทุ่ ง กว๋า ว
วิทยาคมได้จัดททาโครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด ที่เน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการ
ต่อเนื่องต่อไป
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับห้องสมุด
THAILAND 4.0 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิค 19 ให้เว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID19
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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12. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 189 คน
2. บุคลากรของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 20 คน
3. ชุมชน ผู้ปกครองในตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
ด้ำนคุณภำพ
1. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. นักเรียนจัดทาบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 5 ครั้ง/คน
5. ผู้รับบริการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
6. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สูงขึ้น
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน โดยมีกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านของ
ผู้เรียน มีความยาก-ง่ายเหมาะกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดยมี
ผู้ปกครองคอยให้คาแนะนา เป็น
วิทยากร เป็นผู้จัดหาสื่อ/วัสดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชน
เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม

มีเหตุผล
กิจกรรมมีความหลากหลาย
ของเนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคม
ของสถานศึกษา ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัย และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครู
เป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้
เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับ
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/
สิ่งแวดล้อมของ สถานศึกษาและ
สามารถขยายผลการเรียนรู้
ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
กิจกรรมสอดคล้องกับกับ
ความคิด ความต้องการ และ
ความจาเป็นของสถานศึกษาและ
คนในชุมชนโดยมีการวางแผนที่ดี
สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักวิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผน
ยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหาก
มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และคุณธรรมของผู้เรียน มี
การพัฒนาทักษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมา คารวะ
ซื่อสัตย์ กตัญญู ส่งเสริม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควร
ไม่ควร และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจ
ใฝ่รู้ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
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พอประมำณ

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ควำมรู้
1. นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2. รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
คุณธรรม
1. มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ระยะเวลำในกำร
ผู้รับผิดชอบ
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
โครงกำร
1.เสนอโครงการ/
1 -25 ต.ค 2564
ครูห้องสมุด
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
26-31 ต.ค. 2564
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการงานห้องสมุด ครูห้องสมุด
กิจกรรม
เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. การดาเนินกิจกรรม
1) ส่งเสริมการอ่าน
1 ธ.ค. .63 – 30 ก.ย. 1) จัดซื้อหนังสือใหม่
-นักเรียนชุมนุม
64
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุด
- ประกวดยอดนักอ่าน
-ครูห้องสมุด
- บริการห้อง ดูหนังฟังเพลง
3) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- กิ จก ร รมห้ อ ง สมุ ด เคลื่ อ นที่ ใ น
โรงเรียน โดยนักเรียนชุมนุมห้องสมุดนา
ตะกร้ า หนั ง สื อ เพื่ อ บริ ก ารการอ่ า น
ในช่วงพักกลางวัน ใต้ถุนอาคาร 2 และ
หน้าโรงอาหาร ศาลากลางน้า สั ปดาห์
ละ 1 ครั้ง (วันพฤหัสบดี)
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
(วัดบ้านจ๋ง)
2) กิจกรรมสัปดาห์
1-30 ส.ค. 64
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด
- หนังสือเล่มโปรด
ห้องสมุด
- นิทรรศการหนังสือใหม่
-ครูห้องสมุด
- การแข่งขันเล่าเรื่องจากหนังสือ
- ประกวดหนังสือเล่มเล็ก
- การแข่งขันคัดลายมือ
- เกมส่งเสริมการอ่าน
- ชมภาพยนตร์ส่งเสริมการอ่าน
- ประกวด pop up ส่งเสริมการอ่าน

147
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

3) พัฒนางานห้องสมุด 1 ธ.ค. .63 – 30 ก.ย.
64

รำยละเอียดกิจกรรม
- แข่งขันรูบิค ซูโดกุ
- แข่งแข่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
1) ลงทะเบียนหนังสือใหม่
2) ซ่ อ มหนั ง สื อ และวารสาร เย็ บ เล่ ม
หนังสือใหม่
3) จัดหนังสือเข้าชั้น
4) จัดบรรยากาศการใช้ห้องสมุด
5) จั ด ป้ า ยนิ เ ทศอาหารสมอง(หน้ า
ห้องสมุด)
6) บริการยืมคืนหนังสือ และวารสาร
7) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรักการอ่าน
1) กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการสู่
อาเซียน
1) ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
-นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด
-ครูห้องสมุด

4) กิจกรรมบูรณาการ 1 ธ.ค. .63 – 30 ก.ย.
ห้องสมุดและ
ส่งเสริมนิสัยรักการ
64
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
อ่านของทุกกลุ่มสาระ
สาระการเรียนรู้
การเรียนรู้
4) ตรวจสอบ
1-30 กันยายน 2565
-ครูห้องสมุด
ประเมินผล
5) สรุปรายงานผลการ 1 -10 ตุลาคม 2565 1)สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม
ประเมิน
16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด
จานวน
.......23,000......
บาท
แหล่งงบประมำณ
( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จานวน
…1,000……………….
บาท
( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน
… -…………………………….
บาท
 กิจกรรมวิชาการ
 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมทัศนศึกษา
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19)
() เงินระดมทุน
จานวน
…………-…………….
บาท
() เงินสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว๋าว
จานวน
…………22,000……………….
บาท
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จานวน
…………-…………………….
บาท
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,000
22,000
1,000
22,000
รวมทั้งสิ้น .........23,000........บำท (.....สองหมื่นสำมพันบำทถ้วน.......)
18. ผู้เกี่ยวข้อง
1) ……ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม…..
2) ……องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง……………………………………..
19. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
2. นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. นักเรียนจัดทาบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 5 ครั้ง/คน
5. ผู้รับบริการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป
6. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สูงขึ้น

วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1.ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
2.ประเมินจากการเข้าใช้
บริการห้องสมุด
3. ประเมินจากแบบ
บันทึกการอ่าน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมิน
จาก google
from
2. แบบสรุปการ
ใช้บริการ
ห้องสมุด
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อสัปดาห์
2. นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 2 เล่ม
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. นักเรียนจัดทาบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 5 ครั้ง/คน
5. ผู้รับบริการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
6. นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สูงขึ้น
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(.....นางมงคลยา พาดนง....)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
( นายหัสรินทร์ ดอนดี )

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย
4. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
รำคำ
(หน่วย)
(ต่อหน่วย)
ชื่อกิจกรรมที่ 1.........กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน...........
1. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน
2. กิจกรรมบัณฑิตน้อย
รวม
ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
1. ของรางวัล (งบ อบต)
รวม
ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 3 ดี
1 พลาสติกเคลือบบัตรห้องสมุด (งบ รร.)
3
100
2 กระดาษ a4 (งบ รร.)
3
100
3 กระดาษเกียตริบัตร(งบ รร.)
2
200
4. เกมส่งเสริมการอ่าน (งบ อบต.)
รวม
ชื่อกิจกรรมที่ 4 ...กิจกรรมซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร

รวมเป็นเงิน
(บำท)
17,000
17,000
3,000
3,000300
300
400
2,000
3,000
-

ชื่อกิจกรรมที่ 5 ...กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกลุ่มสาระ
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกลุ่มสาระ
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นสำมพันบำทถ้วน)

23,000
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์

1 ชื่อกิจกรรมที่ 1.........กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2 ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
3 ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 3 ดี

จำนวนเงิน
(บำท)
17,000
3,000
3,000

4 ชื่อกิจกรรมที่ 4 ...กิจกรรมซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร

-

5 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ...กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกลุ่มสาระ

-

รวมเงินทั้งหมด

(ลงชื่อ)
(…นางมงคลยา พานดง)

23,000

ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. แผนงำนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร () โครงการใหม่
() โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
การจัดการ
10. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากกรอบ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 สาหรับใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่ผ่านมาทั้งสี่ครั้ง จึงจาเป็นที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่และเพื่อให้เห็นผลการดาเนินการที่ชัดเจน และนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนด และ
เพื่อผลักดัน ให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมทาระหว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง
พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ห้า
ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องการดาเนินพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพร้อม ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งมีความ
พร้อมในการได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
12. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
1. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน1 ครั้ง
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2. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจาปีการศึกษา 2564
3.โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564
3.2 เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ
2. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี
เลิศ
3. โรงเรียนนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเลิศ
4.โรงเรียนจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศ
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีเลิศ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
การดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละกิจกรรม
ได้คานึงถึงเวลาสถานที่ งบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
โรงเรียนได้จัดสรรให้มา โดยได้นา
สิ่งของที่พอมีอยู่แล้วหรือของที่ใช้
มาแล้วมาใช้ต่อ เช่น แฟ้มเอกสาร
ต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

เงื่อนไขควำมรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
การพัฒนาระบบการประกัน
การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็น คุณภาพการศึกษาภายในที่ทาอย่าง
สิ่งที่จะต้องดาเนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การทบทวนและผดุง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตาม
คุณภาพการศึกษาภายใน จะช่วยให้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็ง และการมี
พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา
แนวทางในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น
48 และมาตรา 49 ต้องมีการจัด
การมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน การ
รายงานประจาปีและเผยแพร่ผลการ รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
ดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และมี
การทบทวนตรวจสอบภายใน จะช่วย
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการเตรียม
ให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพที่ดี
รองรับการประเมินภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก และเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 256ภ โรงเรียน
จะต้องถูกประเมินจาก สมศ.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 48
และมาตรา 49 กรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
ความมุ่งมั่นในการทางาน ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในโรงเรียน
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14. สถำนที่ดำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร ระยะเวลำในกำร
ผู้รับผิดชอบ
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
โครงกำร
1. เสนอโครงการ/
ต.ค. 2564
ครูสุวิกาญจน์สิริ
จัดทาโครงการเพื่อนาเสนอ
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
1-30 พ.ย.2564 1.ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ครูสุวิกาญจน์สิริ
กิจกรรม
สถานศึกษา
-ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
-ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
3. การดาเนินกิจกรรม 1 ธ.ค. 2564
1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
1)รวบรวมข้อมูล
ถึง
2. การตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวข้องจัดทาแฟ้มสรุป 30 ก.ย. 2565
3. การนาข้อมูลมาประเมินผลและทาสารสนเทศ
งานตามมาตรฐานและ
4. การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้
กรอบคุณภาพ 8 กรอบ
ประกอบการทารายงานการศึกษาประจาปี
5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
2) จัดทารายงาน
1-31 มี.ค. 2565 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประจาปี (การทบทวน
2. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
คุณภาพการศึกษา
3. เขียนรายงานประจาปีของโรงเรียน
ภายใน 8 กรอบตาม มี.ค.-พ.ค 2565 4. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
ระบบประกันฯและ
เห็นชอบ
รายงาน SAR สิ้นปี
3) การเตรียมรับการ พ.ค.-ต.ค.2565 1. จัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ประเมินประคุณภาพ
ภายในจากหน่วยงานต้นสัง กัด (สพม.)หรือจาก
ภายในและภายนอก
ภายนอก
2. จัดทารายงานการทบทวนคุณการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
17. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด 3,000บาท
แหล่งงบประมำณ
( / ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน( ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม
( ) เงินระดมทรัพยากร ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 3,000
3,000
รวมทั้งสิ้น 3,000 บำท สำมพันบำทถ้วน)
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
20. ผู้เกี่ยวข้อง
21) ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน
22) คณะกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
23) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
24) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
25) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
ข้อมูลรายงานประจาปี

1. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วน
สังเกตความพึงพอใจ
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
รายงานประจาปี
แบบประเมินความพึงพอใจ

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) โรงเรียนมีแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันต่อการใช้
งาน
2) มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและมีแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นร่องรอยหลักฐานไว้
บริการ และการการกากับติดตามประเมินจากหน่วยงานต่างๆ
3) มีรายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจาปีและนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
4) มีรายงานผลการทบทวนคุณภาพการและนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการพัฒนา
6) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่จะต้องร่วมมือกันดาเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียนจะมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากขึ้น
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8) ได้รับคาแนะนาและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่โรงเรียนจะได้นา
ผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในดาเนินไปอย่างมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9) โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลงชื่อ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร )
ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
กระดาษ A 4
แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 ชนิดสามห่วง สีฟ้า
ไส้แฟ้มโชว์เอกสาร
หมึกเติมคอมพิวเตอร์ สีดา น้าเงิน เหลือง แดง
พีพีบอร์ด สีแสด
กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม
กระดาษเคลือบพลาสติก
เทปกาวสองหน้า ขนาด 1นิ้ว
รวม

จำนวน
(หน่วย)
1
3
4
4
1
2
1
10

รำคำ
(ต่อหน่วย)
100
100
25
250
250
460
25

รวมเป็นเงิน
(บำท)
100
300
100
1,000
350
500
450
200
3,000

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
กิจกรรม

จำนวนเงิน
(บำท)
3,000

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์
รวมเงิน

3,000

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
*******************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. แผนงบประมำณ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4. ลักษณะโครงกำร ()โครงการใหม่
( / ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
มาตรฐานที่
ประเด็นการพิจารณา
1 คุณภาพผู้เรียน
1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
10. หลักกำรและเหตุผล
ดนตรีเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจของผู้เล่นให้อ่อนโยน เสริมสร้างการพัฒนาให้
เกิดการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ทั้งในเรื่องความรับผิดชอบความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์โรงเรียนเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอเมืองเมืองปาน จังหวัดลาปาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนให้ความสนใจที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและงานศิลปะ
เป็นจานวนมากจึงได้
ดังนั้นจัดทาโครงการพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงานศิลปะโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนได้มีกิจกรรมการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างความมี
ระเบียบวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะให้ แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
อารมณ์ สติปัญญา ร่างกายและสามารถออกไปแสดงในที่สาธารณะหรือตามงานต่างๆได้ และเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนต่อไป
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงานศิลปะแก่นักเรียนที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยการทางานร่วมกันเป็นทีมและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในทางที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียน แก่ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกได้รับรู้
4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
12. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
- โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง
ด้ำนคุณภำพ
- โรงเรียนสามารถนาวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้เมือง ไปให้บริการในกิจกรรมของโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานราชการ ต่างๆ ในเขตอาเภอเมืองปานและอาเภอใกล้เคียง
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- พอประมาณกับเวลาใน กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลาย
รั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ในความเป็ น
การทากิจกรรม
ของเนื้อ หาตามสภาวะภูมิ สัง คม ไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์
- พ อ ป ร ะ ม า ณ กั บ ของสถานศึ ก ษา ปลู ก ฝั ง ให้ และคุ้ ม ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาไทย ภู มิ
ความสามารถ
ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และ ปัญ ญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและ
- พอประมาณกับสถานที่ พฤติ ก รรมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ
และอุปกรณ์
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
- พ อ ป ร ะ ม า ณ กั บ ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครู
งบประมาณในการจัดทา เป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้
เกิ ด ความก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ
ความสมดุล
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี และองค์ความรู้ด้านดนตรีอย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ด้านดนตรีที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
23) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
24) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
25) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงกำร/
คณะทำงำน
2.กำรดำเนินกิจกรรม
-ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้นักเรียนทราบ

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
กันยายน 2564

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

- จัดเตรียมอุปกรณ์และ
สถานที่ดาเนินโครงการ

เสนอรายการให้ฝ่ายวิชาการพิจารณา นายพงศกร ทามา
และให้ผู้บริหารทราบ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ
ประกาศหน้าแถวให้นักเรียนทราบพร้อม
ทั้งให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการมา
สมัครและลงชื่อเข้าร่วมโครงการ
จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ดาเนิน
โครงการห้องดนตรี 316 โรงเรียน
นายพงศกร ทามา
ทุ่งกว๋าววิทยาคม

- ดาเนินการโครงการ
พัฒนา
วงโยธวาทิต
วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรี
ไทย

ดาเนินการโครงการพัฒนาวงโยธวาทิต
วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมโดย ฝึกซ้อมนักเรียนวง
ดนตรี วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00
น. – 16.00 น.

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

3.สรุปและประเมินผล

กันยายน 2565

ประเมินความรู้ ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนโดยแบสอบถามและสรุป
โครงการ

นายพงศกร ทามา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
9,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
9,000
บาท
(เก้าพันบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 5,000
9,000
รวมทั้งสิ้น9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน)
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นายพงศกร ทามา
19. ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ครู ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจ
ในการดาเนินการงาน

1 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่มีต่อการดาเนินการ
งานพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง
ดนตรีไทยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู
ผู้บริหาร ชุมชนที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา วง
โยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความเชื่อมั่นใน ต น เ อ ง
ในทางที่ถูกต้อง
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในเรื่องของวงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย
3. โรงเรียนเป็นที่รู้จักมากขึ้นของชุมชนและหน่วยงานภายนอกและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายพงศกร ทามา)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
โครงกำรพัฒนำวงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงำนศิลปะ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ที่

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

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

สีไม้ยาว 24 สี สเตทเลอร์ จานวน 25 กล่อง กล่องละ 96 บาท รวมเป็นเง
สายกีต้าร์สาย 1 จานวน 20 เส้น เส้นละ 20 บาทรวมเป็นเงิน
สายกีต้าร์สาย 2 จานวน 20 เส้น เส้นละ 25 บาทรวมเป็นเงิน
สะล้อลูกสาม จานวน 1 ตัว ตัวละ 900 บาทรวมเป็นเงิน
สายซออู้ สาย 1 จานวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน
สายซออู้ สาย 2 จานวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน
สายซอด้วง สาย 1 จานวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน
สายซอด้วง สาย 2 จานวน 4 สาย สายละ 45 บาท รวมเป็นเงิน
สายรั้งระนาดเอก จานวน 2 เส้น เส้นละ 150 บาท รวมเป็นเงิน
เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่องรวมเป็นเงิน
ขลุ่ยเพียงออ จานวน 18 เลา เลาละ 60 บาท รวมเป็นเงิน
กระดาษถ่ายเอกสาร ดับเบิลเอ 5 ริม ริมละ 140 บาท รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งหมด
รวมเงิน (เก้ำพันยี่สิบบำทถ้วน)

จำนวนเงิน

2,400
400
500
900
180
180
180
180
300
2,000
1,080
720
9.020 บาท
9,020 บำท
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ปฎิทินกำรปฎิบัติงำนตำมโครงกำรพัฒนำวงโยธวำทิต วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และงำนศิลปะ
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ที่
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำย
ช่วงระยะเวลำ หมำย
โครงกำรพัฒนำวงโยธวำทิต วง
เหตุ
งบ
งบ
รวม
ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและงำน โรงเรียน อบต
ศิลปะ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
1 กิจกรรมโครงการพัฒนา
9,000
9,000 ต.ค .- มี.ค.64
วงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง
ดนตรีไทย งานศิลปะโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวม
9,000
9,000 ต.ค. – มี.ค. 64
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนด้ำน
มำตรฐำนที่
ตัวบ่งชี้ที่
1 คุณภาพผู้เรียน
1.1
1,2,3,4,5,6
1.2
1,2,3,4
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.3,2.4,2.5,2.6
ของผู้บริหารสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. หลักกำรและเหตุผล
ภาษาไทยเป็นเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน และดารงชีวิตร่วมในสั งคมประเทศชาติได้อย่าง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพั ฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสัง คมและเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และ
สุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้าค่า ภาษาไทยาจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่
การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เรียนตลอดจนการสร้างสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเรียนภาษาไทยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทั้งด้าน 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น
การจัด ทาโครงการดังกล่า วจะมีส่ วนช่ว ยส่ง เสริม ให้ ครูมี สื่อ การเรี ยนการสอนที่ ทัน สมัย ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทางด้านการเรียนของนักเรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านภาษาไทย
และเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาไทยและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
11. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวรรณคดีไทย
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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4.เพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีไทยให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านวรรณคดีและ
ภาษาไทยในโรงเรียน
12. เป้ำหมำย
ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
ในการดาเนินงานกลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาไทยได้ ค านึ ง ถึ ง
เวลางบประมาณ
ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร
ดาเนินงานโดยให้รู้จั ก
การประมาณตนเอง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูง สุด แก่ นัก เรีย น ครู
บุค ลากรของโรงเรี ย น
และใช้ ง บประมาณที่
ได้ รั บ อย่ า งประหยั ด
และให้ เ กิ ด ประโยชน์
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ควำมรู้

คุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในการดาเนินงานการพัฒนาการ นักเรียนมีความรอบรู้ที่ทันเหตุการณ์
เรียนการสอนภาษาไทย
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาไทยอย่าง
มุ่ ง พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ จั ด ท าสื่ อ
ภาษาไทยให้บรรลุตามจุดประสงค์ นวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ์
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู นั ก เรี ย นท า
เรี ย นรู้ ภ าษาไทยทุ ก สาระการ ความดี แ ละมี ผ ลงานดี เ ด่ น เป็ น ที่
เรี ย นรู้ ทั้ ง การอ่ า น การฟั ง ดู พู ด ประจักษ์ เป็นการสนับสนุนส่ง เสริม
การเขี ย น หลั ก การใช้ ภ าษา ให้ทุกคนในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ
วรรณคดี และวรรณกรรม เพื่อให้ และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น มี
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ เ รี ย น การทางานอย่างเป็นระบบโดยมีการ
รวมถึงการสร้า งสื่อและพัฒนาสื่ อ วางแผนการท างานดาเนิ นงานตาม
การเรี ย นการสอนให้ ทั น สมั ย อยู่ แผนอย่างรอบคอบเอาใจใส่ มานะ
เสมอ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวน พากเพี ย ร จนท าให้ มี ผ ลงานที่
วรรณคดี ไ ทยให้ นั ก เรี ย นใช้ เ ป็ น บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
แหล่ง ศึ กษาเรี ย นรู้ นอกห้อ งเรี ย น เป้ า หมายที่ ก าหนดจนส าเร็ จ มี
รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข
การอ่านของนักเรียนด้วย
นักเรียนเกิดองค์ความรู้มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักและ
หวงแหน วรรณคดีไทย อันเป็นมรดกของชาติ ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่างสม่าเสมอ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้แสดงออกอย่างเต็มความรู้ความสามารถและ
เกิดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
มีความรับผิดชอบต่อการทางาน เสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริต
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14. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
โครงกำร
1. วันสุนทรภู่
1- 3 มิ.ย. 65
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ กลุ่มสาระการ
4-10 มิ.ย 65
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทย
15-22มิ.ย 65
3.ดาเนินการตามโครงการ
-แข่งขันความรู้วรรณคดีไทย
26 มิ.ย.65
-กิจกรรมบนเวที
2. วันภาษาไทย
แห่งชาติ

ก.ย.65
1- 3 มิ.ย. 65
4-10 มิ.ย.65
20-29 ก.ค.65
ก.ย.65

3.สร้างสรรค์สื่อการ พ.ค.65
เรียนรู้เพื่อ
พ.ค.65- ก.ย.65
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย
ก.ย. 65
4 ยกผลสัมฤทธิ์การ พ.ย. 64
เรียนภาษาไทย
พ.ย.64-มี.ค.65

ก.ย. 65

- ประเมินผลโครงการ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.ดาเนินการตามโครงการ
-แข่งขันความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทย
-ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
และความสาคัญของวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
- ประเมินผลโครงการ
1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2.ดาเนินการตามโครงการ
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
-สร้างสื่อนวัตกรรม ภาษาไทย
- ประเมินผลโครงการ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดาเนินการตามโครงการ
-จัดสอนเสริมความรู้แก่
นักเรียนทุกระดับชั้น
นอกเหนือจากคาบเรียนปกติ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (o-net)
ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.
- ประเมินผลโครงการ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
5. คลินิกรักษ์ภาษา มิ.ย.65
พัฒนาการอ่าน
ก.ค.–ก.ย.65

6.พัฒนาสวน
วรรณคดีไทย

ก.ย.65
พ.ค. 65
มิ.ย.65 – ก.ย. 65

ก.ย. 65

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดาเนินการตามโครงการ
- สารวจปัญหาการออก
เสียงของนักเรียน
-จัดกิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา
ให้บริการฝึกออกเสียงแก่
นักเรียนทุกระดับชั้น
3. ประเมินผลกิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ นางสิริภางค์ ขาวปอน
2. ดาเนินการตามโครงการ
-ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
-ปรับปรุงพัฒนาสวนวรรณคดี
ไทย
-ดูแลรักษาสวนวรรณคดีไทย
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม
-ปลูกต้นไม้ในวรรณคดีเพิ่ม
อย่างน้อยปีละ 1 ต้น
- ประเมินผลโครงการ

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
9,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
อื่นๆ 2,000บาท
รวมเงิน
11,000
บาท
(หนึ่งหมื่นหนึง่ พันบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 วันสุนทรภู่
3,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 วันภาษาไทยแห่งชาติ
1,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
3,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
1,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 คลินิกรักษ์ภาษาพัฒนาการอ่าน
1,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสวนวรรณคดีไทย
1,000 บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 11,000 บำท
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
5,000 3,000 3,000
รวมทั้งสิ้น 11,000 บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสิริภางค์ ขาวปอน
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1 ร้อยละ 90 ของครูมีความพึงพอใจ 1 สอบถามความพึงพอใจของ
ในการดาเนินการงานโครงการ
ครู
2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ความพึง 2 สอบถามความพึงพอใจของ
พอใจในการดาเนินการ
นักเรียนครู ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวรรณคดีไทย
3. นักเรียนกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.ครูมีสื่อการเรียนการสอนการสอนที่ทันสมัย
5. สวนวรรณคดีไทยได้รับการพัฒนาให้สวยงามและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านวรรณคดีและ
ภาษาไทยในโรงเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสิริภางค์ ขาวปอน )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรมที่

รำยกำรกำรใช้งบประมำณ

1.ของรางวัลนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม
2. ของบวงสรวงสุนทรภู่
3. กระดาษทาเกียรติบัตร
4. แฟ้มสอด
5.กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4
รวม
2. วันภาษาไทย 1. ของรางวัลนักเรียนที่ร่วม
แห่งชาติ
แข่งขัน
2 แฟ้มสอด
รวม
3.สร้างสรรค์สื่อ 1. อุปกรณ์ วัสดุ ในการจัดทาสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรม 3 ชุด
ภาษาไทย
รวม
4 ยกผลสัมฤทธิ์ 1.กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4
ทางการเรียน
2 หมึกเครื่องพิมพ์
ภาษาไทย

ค่ำ
ดำเนินกำร

1.กิจกรรมวัน
สุนทรภู่

5.คลินิกรักษ์
ภาษาพัฒนาการ
อ่าน
6.พัฒนาสวน
วรรณคดีไทย

1. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4
4. หมึกเครื่องพิมพ์
6. แฟ้มเอกสาร
4 ที่เสียบป้ายชื่อพลาสติก
รวม
1.อุปกรณ์ตกแต่งและดูแล
สวนวรรณคดีไทย
3. ต้นไม้ในวรรณคดีไทย
รวม
รวมงบประมำณที่ใช้ทุกรำยกำร

ค่ำวัสดุ

ค่ำติดตำม
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำน

2,000

-

-

-

700
300
300
300
3,500
1,300

-

200
1,500
3,000
3000
360
640
1,000
240
140
220
400
1,000
700
300
1,000
11,000 .บำท

-
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. ลักษณะโครงกำร
( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 4
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ประเด็นพิจารณา
คุณภาพผู้เรียน
1
1.1-1.2
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
3
1-3
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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10. หลักกำรและเหตุผล
สังคมปจจุบันการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วมีประโยชน์ ตอสังคม และทา
ใหประเทศชาติมีรายได จึงจาเปนอยางยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความคิดสร้างสรรคคณิต
ศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญดวยถือวาเป็นวิชาที่สรางสรรคมนุษยดานความคิด โดยใหรู้จักคิดอยางเป
นระบบ มี เหตุผล มีร ะเบียบแบบแผนสามารถวิเ คราะห ปญหา และสถานการณ์ไ ดอยางถี่ ถ้ว นรอบคอบ
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้ คณิตศาสตร
ยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ์ สามารถคิดเปน ทาเป็น แกปญหา
เป็น และสามารถอยูร่วมกับผู้อื่นได อยางมีความสุข (กรมวิชาการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2544 , หนา 1) อีกทั้งเปนเครื่องมือสาคัญในการปลูกฝงใหนักเรียนมีความละเอียดรอบคอบชาง
สังเกต มีความคิด สรางสรรค โดยใชสถานการณทางคณิตศาสตร์เปนตัวกาหนดปญหาที่จะทาใหเด็กไดฝกใช้
ความคิดเพื่อหาเหตุผล และใชความคิดจินตนาการอันเปนแนวทางที่จะนาไปสู ความคิดสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพฉะนั้นการวาง รากฐานทางคณิตศาสตร์จึง นับว ามีความสาคัญ มากเพราะจะช่วยใหนักเรียน
ดารงชีวิตไดอยางมีความสุข และมีความหมาย(วารี รัตนวราหะ, 2535, หนา 2) กรมวิชาการ ไดกาหนด
คุณภาพนักเรียนเมื่อจบการศึกษากลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน 12 ป แล้ว นักเรียนจะต้องมี
ความรูความเขาใจเนื้อหาสาระคณิตศาสตรมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณคาของคณิต
ศาสตร และสามารถนาความรูทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ให้รู้จักคิดรู้จักปรับตัวการแก้ปัญหาและมีทักษะในการ
ทางาน และยังส่งเสริมให้มนุษย์คิด วิเคราะห์อย่างมีระบบและวิธีการ เพื่อให้ มนุษย์มีความคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง ยุพินพิพิธกุล (2524, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจของ
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด กระบวนการและเหตุ ผ ล ตลอดจนฝึ ก ให้ ม นุ ษ ย์ คิ ด อย่ า งมี ร ะเบี ย บ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งวิชาหนึ่ง และมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของมนุษย์ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม (อุกฤษฎ์ ขาวเมืองน้อย, 2520) อาทิเช่น นาเอาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อ
ขาย การชั่ง ตวงวัดและอื่น ๆ นาไปใช้ประกอบอาชีพเช่น การคิดกาไร ขาดทุน เป็นต้น นาไปใช้ใ นการ
พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม เนื่องจากคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่มที่
จะแสดงความคิดใหม่ ๆเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นาไปใช้ในการศึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ต้องอาศัย
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
กระทรวง ศึกษาธิการ,ม.ป.พ.,หน้า 9)
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ จึ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเห็ น ความส าคั ญ และ
ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพ และยังสามารถ
นาเอาความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งเป็น การกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิดทักษะกระบวนการใน
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น
3) เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
4) เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
2.3 นักเรียนมีความสามารถด้านการทางาน การจัดการทั้งในระบบบุคคลและระบบกลุ่ม
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จัด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหา
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ตามสภาวะภู มิ สั ง คมของสถานศึ ก ษา คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และ พัฒ นาทั ก ษะ ความมี ร ะเบี ย บ
สภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา พฤติกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ วิ นั ย มี สั ม มา คารวะ ซื่ อ สั ต ย์
และชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด าเนิ น การโดย กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านของ นักเรียน และมีครูเป็นผู้นาหรือสนับสนุน แยกแยะถู ก ผิ ด ควรไม่ ค วร
ผู้เรียนมีความยาก-ง่ายเหมาะกับ มุ่งเน้ นให้ เกิดความก้าวหน้าไปพร้ อมกั บ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับที่ ความสมดุล
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
นาเสนอ
ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ ง แวดล้ อ มของ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สถานศึ ก ษาและสามารถขยายผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และลงมือ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง อ อ ก สู่ ชุ ม ช น ไ ด้
คาแนะนา เป็นวิทยากร เป็นผู้ กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด ความ
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด ต้องการ และความจาเป็นของสถานศึกษา
กิจกรรมที่เหมาะสมมีส่วนร่วมใน และคนในชุ ม ชนโดยมี ก ารวางแผนที่ ดี
การประเมิ นผลและใช้ชุมชนเป็น สมเหตุ สมผล มี ห ลั ก คิ ด และหลั ก ปฏิ บั ติ
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย ของกิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก วิ ช าที่
มีครูเป็นผู้อานวยความสะดวกใน เกี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี มี ก าร
การจัดกิจกรรม
วางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหากมี
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

177
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2)รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
26) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
27) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
28) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรม
1) กิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์
2) ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
คณิตศาสตร์
3. ผลิตสื่อการเรียน
การสอนและ
นวัตกรรมของครู
4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวล
ำในกำร
ดำเนินง
ำน
1-30
กันยายน
2564
1-30
พ.ย.
2564
1
ธันวาคม
2564
ถึง
30
กันยายน
2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
สถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบิริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม
1) จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนเกิดความ
ครูกลุ่มสาระ
เพลิดเพลินสนุกสนาน
การเรียนรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างให้นักเรียนเห็น
คณิตศาสตร์
ความสาคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และผลการทดสอบทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ที่สูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ให้เกิดทักษะในการคานวณ
4) ผลิตสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมของครูเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนทุก
ระดับชั้น
กันยายน 1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
ครูกลุ่มสาระ
2564 2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
การเรียนรู้
3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คณิตศาสตร์
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16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
10,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
เงินสนับสนุนอื่นๆ
บาท
รวมเงิน
10,000
บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
2,000 2,000 4,000 2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
รวมทั้งสิ้น10,000
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด
19. ผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 80 เห็น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 1.ปพ.5,ปพ.6
ความสาคัญและประโยชน์ของ นักเรียน
วิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิด
ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 70 มี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 2. ปพ.5, ปพ.6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียน
คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป
3.นักเรียนร้อยละ 100 เกิด
3. สั ง เกต/สั ม ภาษณ์ / รู ป ภาพ 3. แบบประเมินกิจกรรม
ความสามัคคีในหมู่คณะและเกิด กิจกรรม/แบบประเมินกิจกรรม
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน
4.นักเรียน มีผลการทดสอบ
4. ผลการทดสอบระดับชาติของ 4. รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นจากปีก่อน
นักเรียน
ระดับชาติของนักเรียน
ร้อยละ 3
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24. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักเรียนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์รวมทั้งเกิดทักษะกระบวนการในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
2) นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
4) นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดที่มีเหตุมีผล และมีทักษะการตานวณที่ดี
5) นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริพิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
5. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ชื่อกิจกรรมที่1 สัปดาห์คณิตศาตร์
1. กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน
2. ของรางวัลนักเรียน

2
-

100
รวม

200
2,800
3,000

ชื่อกิจกรรมที่2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

-

รวม

4,000
4,000

ชื่อกิจกรรมที่3ผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู
1. สื่อการเรียนการสอนของครู 3 คน

-

รวม

3,000
3,000

ที่

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่1
1.1 กิจกรรมที่1.1 สัปดาห์คณิตศาตร์

3,000

2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่2
2.1 กิจกรรมที่2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

4,000

3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่ 3
2.1 กิจกรรมที่ 3.1 ผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู

3,000

รวม

10,000

(นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด)
ผู้เสนอโครงการ
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‘
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2. แผนงำน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเที่ยง
2.3 กิจกรรมการตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน
2.4 กิจกรรมทาการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน
2.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในชั้นเรียน
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ()โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 2,4
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีทักษะชีวิต มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาชาติ โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นคนดี มี ปัญ ญา มี ความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชาติ มีหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็น
ไทยและพลโลก
 กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติ หลักสูตรมาตรฐานสากล จุดเน้น นโยบายการพัฒนาผู้เรียน
และความต้ องการของผู้ เรี ยน พัฒนาคุณภาพการศึ กษาให้มี คุ ณภาพได้ มาตรฐานตามระบบประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนางาน ให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
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 กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
 กลยุทธ์ ที่ 5 ด้ ำนกำรบริ หำรจั ดกำรศึ กษำ พัฒ นาประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาตาม
แนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1,3
ประเด็นพิจารณา
1.1(1) (3) ,1.2 (3)
ด้านการจัดการศึกษา
10. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของตน นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เติมเต็มตามศักยภาพ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จีน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนได้นาความรู้ทักษะทางภาษาไปใช้ในการชีวิตประจาวัน
12. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนที่มีความสามารถได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จีน และสามารถนาความรู้ ประสบการณ์
ไปใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
ในการดาเนิน
กิจกรรมกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ
ได้คานึงถึงเวลา
งบประมาณ
สถานที่ ในการ
ดาเนินงานโดยให้
รู้จักการประมาณ
ตนเอง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน ครู

มีเหตุผล
ในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมีความจาเป็นที่
จะต้องปรับปรุงบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้มีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน มีข้อมูล
ความรู้ต่างๆเพื่อให้ครู นักเรียนได้
นาไปใช้อย่างทันเหตุการณ์ มีข้อมูล
ที่มีความเป็นปัจจุบัน
กิจกรรมการจัดตกแต่งภายใน
ห้องเรียนนักเรียนจะตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผู้เรียนซึ่งมีหลากหลาย

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียน ครู มีความรอบรู้ที่ทันเหตุการณ์
กระตุ้นส่งเสริมให้ นักเรียนได้พัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักทะและกล้า
แสดงออกในด้านภาษาและเห็นคุณค่าของ
ภาษามากขึ้น และครูมีวัสดุอุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการทาชิ้นงานกิจกรรมในชั้นเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมอย่างมี
ระเบียบวินัย และรอบคอบเอาใจใส่ มานะ
พากเพียร จนทาให้มีผลงานที่บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
จนสาเร็จ มีคุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข
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พอประมำณ

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
และผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ห้องเรียนเช่น ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ รักความเป็นไทย และอยู่
อย่างพอเพียง
ควำมรู้
การจัดโครงสร้างกิจกรรมในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
การให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างชาติ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
ครูที่ปรึกษากิจกรรมต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของกิจกรรมการพูด การ
แสดงและมีความรู้ ความชานาญ มีทักษะ เทคนิค วิธีการในการจัดประสบการณ์
ให้กับนักเรียน เพื่อ ให้ไ ด้ค้นหาความถนัดและความสามารถของนักเรียนอย่า ง
แท้จริงและนักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อการทางาน เสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความพอเพียง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
14. สถำนที่ดำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1
พฤศจิกายน – ธันวาคม 1) ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
กิจกรรมการพูดประโยค
2564
อุปกรณ์ ตามระเบียบทาง
ภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและ
ราชการ
พักเที่ยง
2) เบิกจ่าย ใช้งานตาม
ภาระงานโดยมีการจัดทาบัญชี
กิจกรรมที่ 2
คุมการเบิกจ่าย
กิจกรรมการแสดงบนเวที
3) จัดทารายงานผลการ
กิจกรรมที่ 3
ดาเนินงาน
การตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ
– จีน
กิจกรรมที่ 4
ทาการ์ดอวยพรวันปีใหม่
ภาษาอังกฤษ – จีน
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาห้องเรียนในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางสาวกมลศรัณ
จาเลิศ
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
2) ขั้นตรวจสอบ

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

3) ขั้นรำยงำน

1 ตุลาคม 2564 - 30
กันยายน 2565

รำยละเอียดกิจกรรม
1) การตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบราชการ
2) บัญชีคุมการเบิกจ่าย
สรุป รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางสาวกมลศรัณ
จาเลิศ
นางสาวกมลศรัณ
จาเลิศ

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด 10,000 บาท
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
10,000
บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000
2,500
2,500
5,000
รวมทั้งสิ้น 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
19. ผู้เกี่ยวข้อง
26) คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
27) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

10,000 บาท
บาท
บาท
บาท
-

บาท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
-
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20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
กำรประเมินผล
1.ร้ อ ยละ 85 ของครู ก ลุ่ ม สาระ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาษาต่างประเทศมีความพึงพอใจใน ของครู
การดาเนินกิจกรรม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีความ ของนักเรียน ที่มีต่อการ
พึงพอใจในการดาเนินการกิจกรรม
ดาเนินการกิจกรรมของกลุ่ม
ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สาระภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง
2. คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง ที่ใช้
การได้ดี นาไปสู่การพัฒนา
3. คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีวัสดุใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พอเพียง
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4.นักเรียนได้เรียนรู้ และประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อนาไปถ่ายทอดต่อสังคมผู้ปกครอง
เพื่อน และส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในอาเซียนต่อไป
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
1. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

1
2
3
4

1
2

1
2
3
4
5

1
2

1
2

จำนวน
รำคำ
รวมเป็น
(หน่วย)
(ต่อหน่วย) เงิน (บำท)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเที่ยง
พีพีบอร์ด 3 มิล 61 x 65 คละสี
2 แผ่น
32
64
พลาสติกใสหนา
1 เมตร
24
24
ห่วงทอง
8 อัน
20
20
สายเชือก
1 อัน
10
10
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเที่ยง
118
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแสดงบนเวที
รางวัลการแสดงบนเวที
11 ห้อง
100
1,100
ไวนิล อังกฤษ – จีน
2 อัน
250
500
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแสดงบนเวที
1,600
กิจกรรมที่ 3 การตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน
กระดาษชาร์ทสี 240 แกรม คละสี
33แผ่น
21
613
กระดาษสี 2 หน้าธรรมดา
2 ขวด
37
74
คละสีกาวลาเท็กซ์ TOA 1ออนซ์
33แผ่น
9
297
รางวัลตกแต่งบอร์ด
11 ห้อง
50
550
เทปกาว 2 หน้า 24 มม.
11ม้วน
37
407
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 การตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน
1,941
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทาการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน
กระดาษร้อยปอนด์ A4
1 ห่อ
64
64
6 รางวัล 200
400
รางวัลการ์ดอวยพร ม.1-3 ，ม.4-6
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทาการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน
464
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในชั้นเรียน
กระดาษ A4 80g 500 แผ่น
5 รีม
134
670
แล็คซีน 2 นิ้ว
4 อัน
50
200
รวมเงินกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในชั้นเรียน
877
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2. ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
จำนวนเงิน (บำท)
กิจกรรมการพูดประโยคภาษาจีนเข้าแถวหน้าเสาธงและพักเที่ยง
118
กิจกรรมการแสดงบนเวที
1,600
กิจกรรมการตกแต่งบอร์ด ภาษาอังกฤษ – จีน
1,941
กิจกรรมทาการ์ดอวยพรวันปีใหม่ ภาษาอังกฤษ – จีน
464
กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนในชั้นเรียน
877
รวมเงินทั้งหมด
10,000

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ)
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 2
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
9. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ดาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสาคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจัดทาโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึ ก ษาขึ้น มาซึ่ง จะทาให้ก ารเรี ยนการสอนของกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้สุ ข ศึก ษาและพลศึ กษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
10.วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
11. เป้ำหมำย
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1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน
นักเรียนมีสุขภาพกายและ
ใช้งบประมาณอย่างจากัดและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้วัสดุ
ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วทาให้ สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ปราศจากสาร
อุปกรณ์บางอย่างทดแทนและใช้ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เสพติดทุกชนิด
อยู่อย่างคุ้มค่า ดัดแปลงวัสดุที่เหลือ
ใช้และมีอยู่กลับมาใช้ใหม่
ควำมรู้
นักเรียนมีความรู้ลักษณะหลากหลายชนิดกีฬา ความรู้การดูแลสุขภาพ
คุณธรรม
นักเรียนมีนักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตรงต่อเวลามีความสามัคคีในหมู่คณะ
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
14. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ

ระยะเวลำในกำร
ผู้รับผิดชอบ
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
โครงกำร
1-31 สิงหาคม 2564 - นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ นางจรรยา พุทธา
การเรียนรู้มาวิเคราะห์ประกอบการ
ประเมินของนักเรียนเพื่อมาจัดทาแผน
เสนอโครงการ
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ธ.ค 2564
-ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระการ
การเรียนการสอน
พ.ค.2565
การเรียนการสอน
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
3. ทดสอบ
สมรรถภาพนักเรียน
4. จัดทาสื่อการ
เรียนการสอน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
ส.ค.2565

รำยละเอียดกิจกรรม
- นักเรียนทุกระดับชั้นทาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของตนเอง
- นาผลการทดสอบไปจัดทาโครงงาน
พัฒนาสุขภาพของตนเอง

พ.ค.2565 - ครูและนักเรียนผลิตสื่อการเรียนการ
สอน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

16 งบประมำณ
เงินอุดหนุน

10,000บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน 10,000 บำท(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
4,320
5,680
4,320
5,680
รวมทั้งสิ้น10,000
บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) งานพัสดุโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมร้อยละ 1. ทดสอบวัดและ
1.แบบสรุ ป ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
90 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผล
เรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ในระดับ 3.00 ขึ้นไป
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทันโลกทันเหตุการณ์
2. ผ่านการประเมินสานักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ลงชื่อ
(นางจรรยา พุทธา)

ผู้เสนอโครงการฯ

ลงชื่อ
(นายสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)

หัวหน้าฝ่ายผู้เห็นชอบโครงการฯ

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี )

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

ที่

- อุปกรณ์ กิจกรรม

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ชื่อกิจกรรมที่1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
1.

ลูกเทเบิลเทนนิส

10 โหล

60

600

2.

วอลเลย์บอล

1

900

900

3.

ฟุตบอล

2

800

1,600

4.

ฟุตซอล

4

500

2,000

5.

ลูกบาสเกตบอล

2

450

900

6.

ไม้เทเบิลเทนนิส

2 คู่

210

420

7.

ตาข่ายวอลเลย์บอล

2

600

1,200

8.

ตาข่ายห่วงบาสเกตบอล

2 คู่

100

200

9

ตาข่ายแบดมินตัน

2 ผืน

350

700

2 ลูก

400

800

10 ตะกร้อ
รวม

9,320

ชื่อกิจกรรมที่2. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
1. กระดาษขาวปอนด์

16 แผ่น

20

320

2. กระดาษเทาหนา

2 โหล

180

360

รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิน

680
10,000.บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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ที่

ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1

9,320

2 ประมาณการกิจกรรมที่ 2

680

รวม

10,000

(นางจรรยา พุทธา )
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
*********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นางมงคลยา พานดง
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1-6
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. กลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1-6
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะ
ทางตามความถนัดของตนเอง มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมกำรมีงำนทำ มีอำชีพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
 กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนด้ำน
1 คุณภาพผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นพิจำรณำ
1.1,1.2
2.3,2.4,2.5,2.6
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5

10. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้
กล่าวไว้ว่า ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิด
เป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สื่อการสอน
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน แต่ละประเทศ สู่กลุ่มชน
และประเทศอื่นมากขึ้น อย่า งรวดเร็ว ทาให้เกิด ลัทธิ เอาอย่างน าไปสู่ การประพฤติปฏิ บัติที่แ ตกต่า งจาก
วัฒนธรรมเดิมของตน การปลูกฝังคุณ ธรรมจริยธรรมเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ ค่านิยม
ความเชื่อ และทัศนคติสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญ งอกงามในการดารงชีวิตที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้จัดทาโครงการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแหลงทาง
สัง คม เศรษฐกิจ การเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สนองนโยบายคุณธรรมนาความรู้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ปรับปรุงสาระท้องถิ่น และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ และเพื่อให้สนองมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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12. เป้ำหมำย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจานวน 189 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- มีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.0ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 80
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลโอเนตสูงขึ้นร้อยละ 3
- กลุ่มสาระสังคมศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
จานวน 10 รายการ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์ลาปาง
- นักเรียนทุกคนสอบธรรมทางก้าวหน้า
- นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และตอบ
ปัญหากฎหมาย และตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหา
กิจกรรมส่ ง เสริม ความรู้
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ตามสภาวะภู มิ สั ง คมของสถานศึ ก ษา และคุณธรรมของผู้เรียน มี
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี วิ ธี คิ ด อุ ป นิ สั ย และ การพั ฒ นาทั ก ษะ ความมี
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ พฤติก รรมสอดคล้อ งกับ หลั กปรั ชญาของ ระเบียบวินัย มีสัมมา คารวะ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการโดยนักเรียน ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี และมีครูเป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้ สติ ปั ญ ญา แยกแยะถู ก ผิ ด
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ควรไม่ ค วร และส่ ง เสริ ม
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอผู้เรียน ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/สิ่ ง แวดล้ อ มของ ความขยันหมั่นเพียร อดทน
มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด สถานศึ ก ษาและสามารถขยายผลการ สนใจใฝ่ รู้ ท าตน ให้ เ ป็ น
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ ประโยชน์ต่อสังคมผู้เรียนนา
เรี ย นรู้ และลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยมี เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม ความรู้ไ ปประกอบอาชีพได้
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น สอดคล้ อ งกับ กั บ ความคิด ความต้ องการ ในอนาคต
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ และความจาเป็นของสถานศึกษาและคนใน
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ชุมชนโดยมีการวางแผนที่ดี สมเหตุสมผล
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ มี ห ลั ก คิ ด และหลั ก ปฏิ บั ติ ข องกิ จ กรรม
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ สอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึง
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี มี ก ารวางแผนยื ด หยุ่ น มี
สะดวกในการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น
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ควำมรู้
คุณธรรม

1. นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2. รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
1. มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน

14. สถำนที่ดำเนินกำร
1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
2. แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ลำปำง (มิวเซี่ยมลำปำง) วัดปงสนุก วัดศรีรองเมือง ลำปำง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

3. การดาเนิน
กิจกรรม
1. กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา

2 กิจกรรมวันรักษ์
ไทย

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
ตุลาคม 2564
1-30
พฤศจิกายน
2564

1 พ.ย.2564 -มี.ค.
2565

1- 30 มิถุนายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา
ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระสัง คมศึกษา ครูกลุ่มสาระสังคม
จัดกิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาคือ ศึกษา
กิ จ กรรมวั น รั ก ไทย กิ จ กรรมสั ป ดาห์
อาเซียน กิจกรรมจัดป้ายนิเทศหน้าห้อง
กิ จ กรรมยกผลสั ม ฤทธิ์ กิ จ กรรมสอบ
ธรรมะทางก้าวหน้า
รำยละเอียดกิจกรรม

1. ยกผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา
2. สอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 เน้นย้านักเรียนให้เห็นความสาคัญของ
การสอบโอเนต
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา (ศาลาพุทธมงคล)
4. จัดทาสื่อการเรียนการสอน
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ไทย :
การแข่งขันทาอาหารพื้นเมือง ลาบหมู
ระดับมัธยมปลาย ทาขนมเทียน ระดับ
มัธยมต้น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ก็อบ
แก๊บ โก๋งเก๋ง ปิดตาตีปิ๊บ ขี่ม้าส่งเมือง วิ่ง
เปรี้ยว ฯลฯ

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา
คณะกรรมการ
นักเรียน
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3. กิจกรรมสัปดาห์
อาเซียน

4. กิจกรรมสืบสาน
เส้นทาง
ประวัติศาสตร์
ลาปาง

1-31 สิงหาคม 2565 1) จัดนิทรรศการอาเซียน
2) ตอบปัญหาอาเซียน ออนไลน์
3) วาดภาพ อาเซียน
4) การแสดงอาเซียน
5) เกม kahoot อาเซียน
1-15 กรกฎาคม - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม
2565
กิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์
ลาปาง : มิวเซี่ยมลาปาง วัดศรีรองเมือง
และวัดปงสนุก

5. กิจกรรมสอบ
ธรรมะทางก้าวหน้า

1 ก.ค. – 30 พ.ย.
64

6. กิจกรรมแข่ง
ทักษะทางสังคม
ศึกษา

1 มิ.ย. – 30 ธ.ค62

-นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น สอบธรรมะ
ทางก้าวหน้า (กรกฎาคม-สิงหาคม)
-ส่งผลสอบนักเรียนร้อยละ 20 เพื่อเข้า
แข่งขันสอบระดับจังหวัดต่อไป
(ประมาณ พฤศจิกายน)
- ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ,ตอบปัญหากฎหมาย,ตอบ
ปัญหาเศรษฐศาสตร์

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา

1. ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา
2. นักเรียนชั้นม.4
ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด
จำนวน
.....10,000..
บำท
แหล่งงบประมำณ
( ) เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน
จำนวน
…10,000……… บำท
( ) เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
จำนวน
…………………… บำท
• กิจกรรมวิชำกำร
• กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
• กิจกรรมทัศนศึกษำ
• กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT )
• กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ( COVID-19)
() เงินระดมทุน
จำนวน
……-……………….
บำท
() เงินสนับสนุนจำก อบต.ทุ่งกว๋ำว จำนวน
………-…………….
บำท
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จำนวน
………………………………….
บำท
เงินอุดหนุน
10,000 บาท
รวมเงิน
10,000
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
2,600
2,600
10,000
18. ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
มิวเซี่ยมลาปาง วัดปงสนุก วัดศรีรองเมือง จังหวัดลาปาง
19. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กำรประเมินผล
1 นักเรียนร้อยละ 80 ที่เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาทุก
1. ผลสอบ onet
ระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.0 ขึ้นไป
2 . ผ ล สั ม ฤ ท ธิ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลโอเนตสูงขึ้น ร้อยละ 3 ทางการเรียนของ
3. กลุ่มสาระสังคมศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่เอื้อต่อ กลุ่ ม สาระสั ง คม
การจัดการเรียนการสอนเพียงพอร้อยละ 80
ศึกษา
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย ร้อยละ 90
3. ประเมินการ
5. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
เข้าร่วมกิจกรรม
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสืบ
4.สังเกต
สานเส้นทางประวัติศาสตร์ลาปาง
พฤติกรรมการ
6. นักเรียนทุกคนสอบธรรมทางก้าวหน้า
ปฏิบัติกิจกรรม

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
4,900
4,900

เครื่องมือที่ใช้
4. แบบทดสอบ
5. แบบประเมิ น
จ า ก google
from
3. แบบสัง เกตุการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักศาสนา ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. นักเรียนมีวินัยใน
ตนเอง
4. นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้
5.มุ่งมุ่นในการทางาน
6.รักความเป็นไทย
7.มีจิตสาธารณะ

พฤติกรรมบ่งชี้
/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.นักเรียนทุกคนร้องพลงชาติ
2.นักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพธง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
นักเรียนร้อยละ 90 ส่งการบ้าน
ตรงเวลาและทาการบ้านได้ได้วย
ตนเอง
1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา
2. นักเรียนร้อยละ 90แต่งกาย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าเรียน
ตรงเวลา
2. นักเรียนร้อยละ 90 ตั้งใจเรียน
นักเรียนร้อยละ 90 ทางานที่
ได้รับมอบหมายงาน ทั้งานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย
- การไหว้ทักทาย
นักเรียนร้อยละ 90มีจิต
สาธารณะ เช่น ทาความสะอาด
ห้องเรียน ลบกระดาน ปิด
หน้าต่าง ปิดไฟ ปิดพัดลม

วิธีกำรประเมิน/
กำรประเมินผล
1. ประเมิ นจากการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม วั น รั ก ษ์
ไทย วันอาเซียน
2. ประเมินจากการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา
3. ประเมินจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
4. การสังเกตจากการทา
กิจกรรมในห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
google from
1. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ไทย.
2. แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
3. แบบประเมินการเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนสังคมศึกษา
4 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางมงคลยา พานดง)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

202
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
(หน่วย)
ชื่อกิจกรรมที่ 1...กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
1. สีไม้คลอรีน 24 ด้าม 24 สี
4 กล่อง
2 สแตน ไวนิลอาเซียน
5 อัน
3 ลูกโลก
1 ลูก
ชื่อกิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมวันรักษ์ไทย.....................................................
1. ค่าวัสดุฝึกแข่งขันทาขนมเทียนข้าวต้มมัด
6 ห้อง
2. ค่าวัสดุฝึกแข่งขันทาอาหารพื้นเมือง
6 ห้อง
3. ค่าของรางวัลแข่งขันอาหาร ขนมพื้นเมือง
รางวัลชนะเลิศ
10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
10
4. รางวัลแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โก่งแก๋ง ก๊อปแก๊ป
ปิดตาตีปิ๊บ ขี่ม้าส่งเมือง
รางวัลชนะเลิศ
6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
6

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)

110
400
1,000
รวม

440
2,000
1,000
3,440

100
150

600
900
600
400
300

60
40
30
60
40
รวม

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน.....................................................
1. ของรางวั ล ตอบปั ญ หาอาเซีย นออนไลน์ วาดภาพ
อาเซียน เกม kahoot การแสดงอาเซียน

1,000
รวม

ชื่อกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์ลาปาง
1. ค่ารถ
2. ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

2 คัน

900
รวม

รวมทั้งสิ้น

360
240
100
3,500

1,000
1,800
260
2,060
10,000
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร

1 ชื่อกิจกรรมที่ 1...กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
2 ชือ่ กิจกรรมที่ 2 ...กิจกรรมวันรักษ์ไทย.....................................................

จำนวนเงิน
(บำท)
……3,440…
……3,500……

3

……1,000….

ที่

ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ...กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน.....................................................

4. ชื่อกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมสืบสานเส้นทางประวัติศาสตร์ลาปาง

2,060...

5 ชื่อกิจกรรมที่ 5. กิจกรรมสอบธรรมะทางก้าวหน้า

-

6 ชื่อกิจกรรมที่ 6. กิจกรรมแข่งทักษะทางสังคมศึกษา

-

(นางมงคลยา พานดง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

204

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2,3,4,5
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน ข้อ 1,2,3,4,5,6
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 ส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ประเด็นการพิจารณา
1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

10. หลักกำรและเหตุผล
การศึกษาเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ประเทศใดก็ตามที่มีคนที่มีคุณภาพมาก
ประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่าประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่
สาคัญในการพัฒนาประเทศ(กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2541 : 1)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกลไกสาคัญ ยิ่งอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรฉบับนี้มุ่งสร้างปัญญาและ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การคิดในระดับสูง(High Level Thinking) มีพัฒนาการทางอารมณ์โดยการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเอง
เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คิดแบบ
องค์รวมและคิดสร้างสรรค์สังคมและโลก
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว จะผลักดันให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมการทางาน
และบทบาทจากผู้ที่สอน ผู้ชี้นา ผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้นาในการเรียนรู้(Teacher as Leader) เรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้เรียน เป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ โดยเสนอแนะ
วิธีการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือเรียนรู้ และค้นพบความรู้จากการปฏิบัติของตนเองจากสื่อและ
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แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างองค์ความรู้ใน
สมอง(Constructivism)ของตนเอง
เนื่องจากสังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ จาเป็นต้องมีทักษะในการปรับตัวให้
สามารถแข่ง ขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกและสามารถผ่าวิกฤตความขัดแย้ง ทั้ง ความคิด การ
กระทาของตัวบุคคล องค์กร และสังคม ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยสาคัญยิ่งของสังคม จาเป็นต้องจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามสาระบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 78 ให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา โดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ของศาสนาอื่นที่คนไทยนับถือมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนจึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่ทาให้คนเกิดการศึกษา ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพจะองมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบซึ่งประกอบด้วยการจัดหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีมานานแล้ว วิชาวิทยาศาสตร์บรรจุอยู่ในหลักสูต ร
ของกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 หลักสูตรและการเรียนการสอนได้มีการพัฒนา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแล้ว นับจนถึงหลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2503 ลักษณะหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเป็นแบบหลักสูตรแบบประเพณีนิยม(Traditional Curricula)นั่นคือเน้นครูเป็นศู นย์กลาง การเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง หนังสือเรียนที่ใช้กับนักเรียนมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือน
ตารา หรือหนังสืออ้างอิงโดยทั่วไป คือ มีแต่รายละเอียดของเนื้อหา การสอบโดยทั่วไปเป็นการวัดความรู้
เนื้อหา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2540 : 1-2 )
ได้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นสถาบัน
ของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ( นิเชต สุนทรพิทักษ์ , 2532 : 37-38 ) ทาหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ดัง นั้นภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชา
วิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของประเทศที่ เ น้ น
ความสาคัญของคาที่กล่าวว่า " Science is doing " หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยลักษณะร่วมกันที่สาคัญ
3 ประการคือ เป็นการรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ลักษณะหลักสูตรดังกล่าวเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก คือ มุ่งให้ครูวิทยาศาสตร์
ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach)( สุวัฒก์ นิยมค้า , 2531 : 560 ) เป็นกลยุทธ์พื้นฐาน
ในกระบวนการเรียนการสอน ( สุวพร เซ็มเฮง , 2535 : 85-90 )
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545
มาตราที่ 30 กาหนดให้ครูต้องทาวิจัยเพื่อ พัฒนาการจัดการเรีย นการสอน และตามมาตราที่ 24 วรรค 5
กาหนดให้การวิจัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนี้ คุรุสภากาหนดให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูต้องมี มาตรฐานความรู้ ด้านการวิจัยทางการศึกษา เป็น 1 ใน 9 มาตรฐานความรู้ของครู สาระ
ความรู้และในมาตรฐานความรู้การวิจัยทางการศึกษานี้ ครอบคลุมการวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย
และการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาด้วย และครูต้องมีสมรรถนะสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom action research) จึงเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ยังผลให้ครูเกิดความเข้าใจ ในสภาพ ผลสาเร็จและ
ปัญหาการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของครู อันนาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและ
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พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาชีพของครู เมื่อครูเผชิญ กับ “ปัญหา” ในการจัดการเรียนการสอน ครู
สามารถเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ปัญญา” และ “การสร้างสรรค์” ได้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ครู
จึงเป็นนักวิจัยจะเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถนิเทศตนเองและเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพิ่มพลังอานาจให้ครูสามารถพึ่งตนเองในการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และ
กระบวนการทางานของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ช่วยให้ครูได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ตนเอง การวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียนต้องเป็นงานที่เล็ก ๆ ที่ง่าย ๆ และมีคุณค่า(a small, simple and
significant task) ที่บูรณาการอยู่ในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติของครู และครูพร้อมกับ
นักเรียนสามารถเรียนรู้จากกันและกัน(we all can learn from each others) คุณค่าของการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน คือ การเรียนรู้และสร้างความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู ( สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาปางเขต 1 , 2551 : 52-53)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการวางแผนและนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการกับการสอนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดกิจกรรมหลากหลายทางด้านการ
ส่ง เสริม ความสนใจ ความสามารถพิเศษ โดยอาศัย ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกลไกสาคัญ ยิ่งอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรฉบับนี้มุ่งสร้างปัญญาและ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การคิดในระดับสูง(High Level Thinking) มีพัฒนาการทางอารมณ์โดยการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเอง
เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถู กต้อง เหมาะสม คิดแบบ
องค์รวมและคิดสร้างสรรค์สังคมและโลก
สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ จาเป็นต้องมีทักษะในการปรับตัวให้สามารถ
แข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกและสามารถผ่าวิกฤตความขัดแย้งทั้งความคิด การกระทาของตัว
บุคคล องค์กร และสังคม ดั งนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยสาคัญยิ่งของสังคม จาเป็นต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความรู้คู่คุณธรรม ตามสาระบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ให้
ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา โดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือของศาสนาอื่น
ที่คนไทยนับถือมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ภาพยนตร์สั้น หรือ หนังสั้น (Short film) เป็นประเภทของ อย่างหนึ่งที่เหมือนกับภาพยนตร์ทั่วไป ที่
เล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงเฉกเช่นภาพยนตร์ความยาวปกติ เพียงแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องประเด็นสั้น ๆ หรือ
ประเด็นเดียวให้ได้ใจความ
ภาพยนตร์สั้น คือ การเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่มีประเด็นเดียวสั้น ๆ แต่ได้ใจความ ศิลปะการเล่า
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละคร หรือภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่มีรากฐานแบบเดียวกัน นั่นคือ การเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นของมนุษย์หรือสัตว์ หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
เสมอ ฉะนั้น องค์ประกอบที่สาคัญที่ขาดไม่ไ ด้คือ ตัวละคร สถานที่ และเวลา ตัวอย่าง เช่น สารคดีหนังสั้น
ต่างๆ หนังสั้น ที่แฝงแง่คิด แง่มุม ต่าง ๆ ทาให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้นจึงมีกิจกรรมหนังสั้นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการส่ง เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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สสวท.แจงปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันทั้ง 12 ชั้น
ปี รับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี 61 และครบทุกชั้น ในปี 63 เนื้อในเน้ น
ภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับประถม เพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียน ย้ายสาระเทคโนโลยีเข้ ากลุ่มวิชาวิทย์ ปรับ
มาตรฐานเป็นรายชั้นปี ยันได้มาตรฐานสากล ผ่านการประพิจารณ์และการประเมินจากมหาวิทยาลัยแคม
บริดจ์ด้วย
ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อานวยการ
สสวท. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกคาสั่ง ศธ.ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ตามหลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.2551 นั้น ทาง สสวท.ได้ด าเนิ นการปรั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็น การ
ยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย โดยการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้งนี้เป็น
การปรับหลักสูตรทั้ง 12 ชั้นปี ซึ่งสาเหตุที่จะต้องมีการปรับเป็นชั้นปี เพราะจะทาให้ครูผู้สอนสามารถลาดับ
เนื้อหาที่ง่าย-ยากได้ตามระดับชั้น อีกทั้งการที่ไม่ได้ระบุชั้นปีจะทาให้การจัดเนื้อหาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผู้สอน ไม่ใช่ผู้เรียน
นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการ สสวท.กล่ าวต่อว่ า และในการปรั บครั้ ง นี้ ยัง ได้ย้ ายสาระ
เทคโนโลยีที่เดิมอยู่ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
เราต้องเตรียมความพร้อมคนให้มีความรู้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่ง เนื้อหาก็จะสนับสนุนกับการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ด้ วย อย่ า งไรก็ ตาม เมื่ อ มี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รแล้ว จะส่ ง ผลให้ การเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล รวมไปถึงแบบเรียน ก็จะต้องมีการปรับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย โดยเงื่อนไขการใช้
มาตรฐานการเรียนรู้จะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจะให้ใช้ในทุกระดับชั้น ซึ่งระดับประถมศึกษาจะเน้นใน
เรื่องการอ่านมากขึ้น รวมถึงการเก็บสาระสาคัญ การสรุปความ ให้มีการฝึกปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้
สนุกกับการเรียนรู้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีการเพิ่มการฝึกปฏิบัติการเพิ่มขึ้น รวมถึงออกแบบตัวชี้วัดใน
รายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมให้มีความแตกต่างกันด้วย เพื่อไม่ให้ยากเกินไปสาหรับเด็กที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์
"ทั้ง นี้ สาหรับกรณีที่มีหลายคนเป็นห่วงว่าการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ครั้ง นี้จะได้มาตรฐานสากล
หรือไม่นั้ น ต้องบอกว่ าการปรับ หลักสูตรทั้ ง 3 วิชาได้ผ่านการประชาพิจารณ์ และได้รับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานของเราสอดคล้องกับสากล" ผอ.สสวท.กล่าว.
( ไทยโพสต์ วันที่ 22 กันยายน 2560 )
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่ง กว๋าว
วิทยาคม ส่งเสริมความเป็นเลิศของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมดังกล่าวขึ้นในปีงบประมาณ 2565
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11. วัตถุประสงค์
11.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียน
11.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จาก
การพัฒนากระบวนการจัด ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อฝึก
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สังเกต แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ แหล่ง
วิทยาการในท้องถิ่น มีจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน เสริมประสบการณ์
ด้านวิชาการให้เพียงพอที่จะนาไปใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป
11.3 เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
12.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 183 คน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 3 คน
12.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริม
การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน ครูส่งเสริมความเป็นเลิศของการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อมของ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด
จัดหาสื่อ/วัสดุประกอบการจัด
ความต้องการ และความจาเป็นของ

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
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พอประมำณ
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว น
ร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชน
เป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
โดยมี
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม

มีเหตุผล
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิด
และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
กับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
29) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
30) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
31) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
ผู้รับผิดชอบ
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
โครงกำร
1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหาร เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
และเทคโนโลยี
1 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มสาระการ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ถึง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
การจั
ด
ซื
้
อ
วั
ส
ดุ
อ
ุ
ป
กรณ์
ใ
นการเรี
ย
นการสอน
31 สิงหาคม 2564
และเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิทยำศำสตร์
การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

3. การดาเนิน
กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

1 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส ามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ครู มี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน ครู
ส่งเสริมความเป็นเลิศของการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะทำง
วิทยำศำสตร์ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน
การฝึกซ้อมและเตรียมการในการนานักเรียน
เข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะทางวิชาการในระดับ
โรงเรี ย นและภายนอกโรงเรี ย นเนื่ อ งในการ
แข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อ ม
กำรสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
(O-NET)กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
การสอนเสริมนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนังสั้นพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต
ภาพยนตร์สั้น หรือ หนังสั้น (Short film) เป็น
ประเภทของภาพยนตร์อย่างหนึ่งที่เหมือนกับ
ภาพยนตร์ทั่วไป ที่เล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง
เฉกเช่นภาพยนตร์ความยาวปกติ เพียงแต่ว่า
เป็นการเล่าเรื่องประเด็นสั้น ๆ หรือประเด็น
เดียวให้ได้ใจความ
6. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กลุ่มสาระการ
คอมพิวเตอร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่ ม ส าร ะวิ ท ยา ศ าส ตร์ แล ะเท ค โ นโ ล ยี และเทคโนโลยี
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก รายวิ ช ามี แ ผนการเรี ย นรู้
ผล ง านวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นสื่ อ การ ส อนแล ะ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ โดย
ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่
จะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และ
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นดี ยิ่ ง ขึ้ น
สอดคล้ องกับ วัต ถุป ระสงค์แ ละหลั กสู ตรและ
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1 – 30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
1) พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานและผลงานที่
กลุ่มสาระการ
ปรากฏ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
รำยละเอียดกิจกรรม

2) สั ง เก ต แล ะ สั ม ภ าษ ณ์ นั ก เรี ย นเ ป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
3) สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(สามหมื่นบาทถ้วน)

30,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
-

30,000

บาท
บาท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
20,000
- 5,000
5,000
20,000
5,000
5,000
รวมทั้งสิ้น30,000
บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ
2. ร้ อ ยละ 100 ของครู มี พั ฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถ
พั ฒ น าผู้ เ รี ยน ไ ด้ อ ย่ า ง เต็ ม ตา ม
ศั ก ยภาพ ครู มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง
เรี ย นรู้ ครู ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ การ
เรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5

วิธีกำรวัด/ประเมินผล
1.1 รายงานการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
1.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

2.1 รายงานการประเมินตนเอง

2.1 แบบรายงานการประเมินตนเอง

3.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.2 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ปี 2564

3.1 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3.2 แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ ปี 2564
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
21.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียน
21.2 ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จากการ
พัฒ นากระบวนการจั ด ประสบการณ์ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที่ เ น้ น ผู้ เ รีย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ฝึ ก
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สังเกต แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ แหล่ง
วิทยาการในท้องถิ่น มีจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน เสริมประสบการณ์
ด้านวิชาการให้เพียงพอที่จะนาไปใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป
21.3 ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้างานแผนงาน

(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
6. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
รำคำ
รวมเป็นเงิน
(หน่วย)
(ต่อหน่วย)
(บำท)
ชื่อกิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
1. อุปกรณ์เครื่องแก้ว
9,500
2. อุปกรณ์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
6,000
3. สารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมการทดลอง
3,000
รวม
18,500
ชื่อกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
1. วัสดุอุปกรณ์ในงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
1.500
2. สารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมการทดลองกิจกรรมการ
1.500
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
รวม
3,000
ชื่อกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกโรงเรียน
1. ของรางวัลจากการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
1,000
วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน
2. การจัดทาเกียรติบัตรและประชาสัมพันธ์
500
3. วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมการ
1.500
ทดลอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการ
จัดทาแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด เขต
พื้นที่การศึกษา ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ
รวม
3,000
ชื่อกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม
-
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ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

จำนวน
(หน่วย)

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)

1
1
1

300
100
1,100

300
100
1,100
1,500

ชื่อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนังสั้นพัฒนาคุณภาพชึวิต
1. SD การ์ด 16 Gb
2. สายสัญญาณเสียง จากกล้องสู่เครื่องเสียง
3. เครื่องปรับสัญญานเสียง
รวม
ชื่อกิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
1. วัสดุอุปกรณ์ Kidbright
รวม
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

4,000
4,000
30,000

7. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม

จำนวนเงิน
(บำท)
18,500

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

3,000

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกโรงเรียน

3,000

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(O-NET)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมหนังสั้นพัฒนาคุณภาพชีวิต

1,500

6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

4,000

รวม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)

-

30,000

ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4. ลักษณะโครงกำร () โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ขยายโอกาสทางการศึกษา
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่ง เสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศึกษา
หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
ประเด็นการพิจารณา
1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ตา ม หลั ก สู ต ร สถ า น ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

10. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ สมบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ค วามสามารถและอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข
ด าเนิ น งานตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี พ ลั ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้มีการพัฒนาทั้ง ใน
ส่วนของผู้เรียนและภาพรวมของสถานศึกษา ในการนี้ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานด าเนิ น โครงการคั ด เลือ กนั ก เรี ย น และสถานศึ ก ษาเพื่อ รั บ รางวั ล พระราชทานและในปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้กาหนด เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เน้น
กิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตร ให้
นัก เรี ย นสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ส่ ง เสริ ม ความรู้ค วามเข้ า ใจในการท างาน มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทักษะการ
ทางานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการทางานด้วยความเสียสละ
และปลอดภัย ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
นั้นครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10 โดยครูต้องมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม ใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงจึงจะสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามจุดมุ่ง หมายของ
หลักสูตรและสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนคหกรรม เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนดาเนินไปตามทิศทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านงานอาชีพชีพให้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3. เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มการงานอาชีพได้พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด
4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
12. เป้ำหมำย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์ระดับ
3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 ครูมีความพึงพอใจในการดาเนินการงานพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75
1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
เจตคติต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้วยการใช้นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน
ในระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.4) นักเรียนได้รางวัลที่เหรียญทองระดับเขตระดับภาค/ระดับประเทศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ ทักษะทักษะงานอาชีพตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนงานอาชีพ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้ เ รี ย นในระดั บ ที่ น าเสนอ ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดยมี เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมมีหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลัก
วิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี
มี ก ารวางแผนยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ เกิดขึ้น

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
32) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
33) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
34) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564

2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

1-30
พฤษจิการยน
2564

3. การดาเนิน
กิจกรรม

1 ธันวาคม 2564
ถึง
1 กันยายน 2565

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ

ประชุ ม ชี้ แ จงคณะท างาน ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายบิริห ารและคณะครูโ รงเรีย น
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ขั้นวำงแผน Plan
กลุ่มสาระการ
1. สารวจสภาพปัญหาปัจจุบันและความ เรียนรู้การงาน
ต้องการของผู้เรียน
อาชีพ
2. จัดทาโครงการ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนการ
ดาเนินงาน
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ
ขั้นปฏิบัติ Do
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
2.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ได้แก่
- งานเกษตร
- งานคหกรรม/งานบ้าน
- งานช่าง
- งานประดิษฐ์

รำยละเอียดกิจกรรม
- งานธุรกิจ เป็นต้น
3. ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมใช้เทคนิค
วิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านทักษะงานอาชีพ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้การงานอาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
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4.ประเมินผล /
สรุปผล

20-30 กันยายน
2565

5.รายงานผล

30 กันยายน 2565

ขั้นตรวจสอบ Check
1. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
2. วิเคราะห์ผลและปรับปรุงแก้ไข
ขั้นปรับปรุง พัฒนำ Act
สรุปละประเมิลผลการดาเนินงาน
การติดตามประเมินผล
1) พิจ ารณาจากหลั ก ฐานและผลงานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ปรากฏ
2) สอบถามความพึงพอใจ ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
อื่น ๆ
รวมเงิน
(สามหมื่นบาทถ้วน)

30,000
บาท
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 7,500
7,500 - 7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
รวมทั้งสิ้น30,000 บำท (สามหมื่นบาทถ้วน)
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสรัญญา เรือนคา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป
2.ร้อยละของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชางาน
อาชีพมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้วย
การใช้นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน
3. ร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการดาเนินการ
งานพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
4. ร้อยละของรางวัลที่ได้รับเหรียญทองระดับเขต
ระดับภาค/ระดับประเทศจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
5. ร้อยละของความพึงพอใจในระดับดี ขึ้นไป ของ
นักเรียนในการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้การงาน
อาชีพทั้งในและนอกโรงเรียน

วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
2. การประเมินความ
พึงพอใจการจัดการ
เรียนรู้ โดยนักเรียน
ครูและผู้ปกครอง
3. การได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับเขต
ระดับภาค/ระดับ
ประเทศจากการเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. การประเมินความ
พึงพอใจการใช้แหล่ง
เรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจการจัดการ
เรียนรู้ โดยนักเรียน
ครูและผู้ปกครอง
3. เกียรติบัตรรางวัล
เหรียญทองระดับเขต
ระดับภาค/ระดับ
ประเทศจากการเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. แบบประเมินความ
พึงพอใจการใช้แหล่ง
เรียนรู้
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22.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
22.1 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านงานอาชีพชีพสูงขึ้นตามเป้าหมาย
22.2 สื่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
22.3 ครูผู้สอนในกลุ่มการงานอาชีพมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ที่เน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด
22.4 แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการใช้
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )
หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยกำรทรัพยำกรโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร
ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

จำนวน
(หน่วย)

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนงำนเกษตร10,000 บ.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

พันธุ์ไม้ดอกประดับไว้ปลูกและขยายพันธุ์
เมล็ดผัก (ผักบุ้งจีน ผักสลัด ถั่วฝักยาว ผักคะน้า)
ปุ๋ยยูเรีย

ปุ๋ย 15-15-15
กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์
ดินไทยสาหรับปั้น
อุปกรณ์ทาดอกไม้ประดิษฐ์
กระดาษ 100 ปอนด์ A4
ฟิวเจอร์บอร์ด 65*48 ซม.
จอบขุดตราจรเข้
ช้อนตักดิน
วัสดุแปรรุปผลิตภัณฑ์(แป้ง น้าตาล น้ามัน กะทิ)
ภาชนะบรรจุภัณฑ์
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
รวมแปดพันบำทถ้วน

1 ชุด
1 ชุด
20 กก.
10 กก.
5 กระปุก
15 ก้อน
1 ชุด
1 กล่อง
10 แผ่น
5 ด้าม
5 อัน
1 ชุด
1 ชุด
2 รีม

1,000
950
15
20
55
70
400
300
20
265
50
665
975
110

1,000
950
300
200
165
1,050
400
300
200
1,325
250
665
975
220
8,000
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รำยกำรทรัพยำกรโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม (ต่อ)
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนงำนช่ำง10,000 บ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลวดเชื่อม 2.6 มม.
เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4หุน
สีน้ามันทาไม้
ใบตัดไฟเบอร์
ไม้ประกอบ
ใบเจียร์
คีมปากจิ้งจก
รวม หกพันบาทถ้วน

10 กล่อง
100 เส้น
2 กป
4ใบ

150
200
150
150

4ใบ
3 อัน

50
55

1,500
2,000
300
600
1,235
200
165
6,000
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รำยกำรทรัพยำกรโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม (ต่อ)
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

ที่

- อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม 10,000 บ.

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

จำนวน (หน่วย)

งำนปักผ้ำด้วยมือและงำนประดิษฐ์ใบตองดอกไม้สด
1 ไหมปักผ้า
4 โหล
2 ผ้าฝ้าย
4 เมตร
3 เข็มสอย
4 ห่อ
4 ที่สนเข็ม
4 ห่อ
5 ด้ายเย็บผ้า
4 หลอด
6 กรรไกร
3 อัน
7 กระดาษเรนาซองซ์หยาบ
1 ห่อ
8 ดอกกุหลาบร้อยมาลัย
150 ดอก
9 ผ้าทางานประดิษฐ์ใบตอง สีเขียว ขาว ชมพู
5 เมตร
10 ดอกพุดพลาสติก
200 ดอก
11 ดอกรักพลาสติก
200 ดอก
12 เข็มหมุด
6 กล่อง
13 ธูปเทียนแพ
1 ชุด
14 ดอกไม้แห้งและอุปกรณ์ตกแต่ง
งำนบ้ำน,งำนถนอมและแปรรูปอำหำร,งำนขนมไทย,งำนถักโครเชท์
15 น้ายาล้างจาน
1 แพ็ค
16 ฟองน้า
1 กล่อง
17 แปรงขัด
2 อัน
18 น้ายาทาความสะอาด
1 แพ็ค
19 ผงซักฟอก
1 แพ็ค
20 จาน 7 นิ้ว
1 โหล
21 ชาม 7 นิ้ว
1 โหล
22 ถ้วยซุป
1 โหล
23 ช้อนส้อม
1 โหล
24 ช้อนคาว
2 โหล
25 เขียงไม้
2 อัน

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)

120
60
20
15
10
60
550
3
60
1
2
30
100

480
240
80
60
40
180
550
450
300
200
400
180
100
200

60
50
60
110
65
144
144
110
144
50
150

60
50
120
110
65
144
144
110
144
100
300
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ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
ชามผสม
ชุดถ้วยตวง ช้อนตวง
ถ้วยตวงของเหลว
ถาดอบขนม
กล่องเก็บอุปกรณ์
พิมพ์ขนมดอกจอก
ถาดเก็บช้อน
ตะกร้า
ผ้าขาวบาง
ที่คีบอาหาร
ถุงมือจับของร้อน
แป้งทาขนม
เนย
น้าตาล
กะทิอร่อยดีกล่องเล็ก
น้ามันพืช
กระดาษชาระ
ไม้บล็อคตะปู
โครเชท์
ไหมพรม
กระดาษชาระ
ไม้บล้อคตะปู
โครเชท์เบอร์ 5/6
ไหมพรม

จำนวน
(หน่วย)

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)

1ชุด
3 ชุด
2 ใบ
3 ใบ
2 ใบ
1 อัน
1 ใบ
2 ใบ
5 เมตร
4 อัน
2 อัน
6 กก.
2 กก.
10 กก.
3 โหล
6 ขวด
1 แพ็ค
3 อัน
12 อัน
20 กลุ่ม
1 แพ็ค
6 อัน
12 อัน
20 กลุ่ม

210
120
50
120
150
209
80
80
20
35
100
40
180
28
254
32
140
80
30
20
140
100
30
20

210
360
100
360
300
209
80
160
100
140
200
240
360
280
762
192
140
240
360
400
140
600
150
400
10,000

หนึ่งหมื่นบำทถ้วน

( นางสรัญญาเรือนคา )
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ นายดวงเด่น พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

230
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่
มาตรฐานด้าน
ตัวบ่งชี้ที่
1
คุณภาพของผู้เรียน
2
กระบวนการบริหารและการ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
จัดการ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3
กระบวนการจัดการเรียนการ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
10. หลักกำรและเหตุผล
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และยั งได้ ยึด ตามมาตรฐานและเกณฑ์ มาตรฐานการศึก ษาโรงเรีย นทุ่ ง กว๋ าววิทยาคมใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ เ รี ย นให้ ผู้ เ รี ย นมี คุณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ตามที่ ส ถานศึก ษาก าหนดโดยไม่ ขั ด กั บกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้ อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต กลยุทธ์ที่ด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัด การศึ ก ษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้ น การมี ส่ วนร่ ว มจากทุ กภาคส่ว น สร้ า งเครื อ ข่า ยท าง
การศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นทั้งความรู้
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสาระการเรียนรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ด้านการ
ประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตอย่างมีคามสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้ เรีย นฝึก ปฏิบั ติจริ ง ผสมผสานสาระความรู้ด้า นต่ างๆ อย่ างสมดุล และปลูกฝั ง คุณ ธรรม ค่ านิย มที่ ดี
คุณลักษณะอันประสงค์ นอกจากนั้นในการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียน ใช้การวิจัยเป็นสิ่งหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาจัด
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขึ้น
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11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนคิด มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมสาหรับ การใช้งานและการให้บริการ
12. เป้ำหมำย
1) เชิงปริมาณ
ปี 2565 เป็นต้นไป นักเรียน 193 คน ครู อาจารย์ และบุคลากร 24 คน ในโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม อยู่ในสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่ดี ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
2) เชิงคุณภาพ
พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เพียงพอ จัดแหล่งเรียนรู้และ บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสัง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
และชุ ม ชน โดยมี กิ จ กรรมที่ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 5 ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ด้านของผู้เรียน มีความยาก- ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ง่ า ยเหมาะกั บ พั ฒ นาการของ ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวาง สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ประเมินผลการเรียนรู้ และลง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
มือปฏิบัติ โดยมีผู้ปกครองคอย กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
ให้ ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
เ ป็ น ผู้ จั ด ห า สื่ อ / วั ส ดุ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ประกอบการจั ด กิ จ กรรมที่ วางแผนที่ ดี ส มเหตุ ส มผล มี ห ลั ก คิ ด
เหมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มในการ และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
ประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
โดยมี ค รู เ ป็ น ผู้ อ านวยความ ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
สะดวกในการจัดกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
พั ฒ นาทั ก ษะ ความมี ร ะเบี ย บ
วิ นั ย มี สั ม มา คารวะ ซื่ อ สั ต ย์
กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา
แยกแยะถู ก ผิ ด ควรไม่ ค วร
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
35) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
36) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
37) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
16. วิธีดำเนินกำร
ที่

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำย
งบฯโรงเรียน งบฯ อบต.

รวม

1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
- สร้างบอร์ดความรู้ประจาห้องเรียนธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 จุดศึกษา
- ขาตั้งเสาธงดอกรัก 10 อัน
- จัดบอร์ดความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ครูผู้สอนประจากลุ่มสาระ
- จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ จุดศึกษาภายใน
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) พัฒนาบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งประจา
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติสวนสมุนไพร
3 สรุปประเมินผลโครงการ/รายงานผล
รวม

ระยะเวลำ
พ.ย.62–
ก.ย.63
พ.ย.62–
ก.ย.63

-

7,200

7,200

-

3,500
-

3,500
-

-

-

-

1,000

-

-

1,000

5,300

6,300

2,000

15,000

17,000

30ก.ย.63

233
17. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน
1- 31 ส.ค.
2564
1-30พ.ย.2564

3. การดาเนิน
กิจกรรม

1 ธ.ค. 2564
ถึง
1 มี.ค. 2565

4.ประเมินผล /
สรุปผล

1 พ.ค. 2565
ถึง
1 มิ.ย. 2565

5.รายงานผล

30 ก.ย.2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ค ณ ะ ท า ง า น ผู้ บ ริ ห า ร งานพัฒนาแหล่ง
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้า เรียนรู้ในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและคณะครู
4. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในศึกษาเรียนรู้ งานพัฒนาแหล่ง
จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน เรียนรู้ในโรงเรียน
5. ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
- สร้างบอร์ดความรู้ประจาห้องเรียนธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ จุดศึกษาภายใน
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งประจา
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาเรียนรู้
- ห้องเรียนธรรมชาติสวนสมุนไพร
๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ งานพัฒนาแหล่ง
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล เรียนรู้ในโรงเรียน
และรายกลุ่ม
๓. สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง
แบบติดตามประเมินผล
งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
รำยละเอียดกิจกรรม

18. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)

2,000 บาท
15,000 บาท
17,000

บาท
บาท
บาท
บำท
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19. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
7,000
10,000
7,000
10,000
รวมทั้งสิ้น17,000 บำท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
20. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
21. ผู้เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
22. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง 4) ตั้ ง คณะก ร ร มก าร ท าก าร 6. แบบประเมิน
พอใจต่อการใช้บริการห้องเรียน
ประเมิน
7. แบบติดตามประเมินผล
ธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ของ
5) ติดตามประเมินผล
โรงเรียน
2. ร้อยละของครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการให้บริการใน
ห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน
3.ร้อยละของนักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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23. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
2) แหล่งเรียนรู้มีความพร้อมสาหรับการใช้งานนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้
และการให้บริการ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย
โครงกำรงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ที่

ค่ำใช้จ่ำย
งบฯโรงเรียน งบฯ อบต.

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน

1. 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
- สร้างบอร์ดความรู้ประจาห้องเรียนธรรมชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 จุดศึกษา
- ขาตั้งเสาธงดอกรัก 10 อัน
- จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ จุดศึกษาภายใน
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) พัฒนาบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งประจา
ห้องเรียนธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางศึกษาเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติสวนสมุนไพร
รวม

รวม

ระยะเวลำ
พ.ย.62–
ก.ย.63

-

7,200

7,200

-

3,500
-

3,500
-

1,000

-

-

1,000

5,300

6,300

2,000

15,000

17,000

(ตัวหนังสือ) (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นายปรัชญาจันทร์แก้ว
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่
() โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 และ 4
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 4
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ประเด็นพิจารณา
คุณภาพผู้เรียน
1
1.1-1.2
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
3
1-3
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ,23 , 24 และ มาตรา 26 ได้
กาหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมี
การประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วนาผลการประเมินมาพัฒนา และจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึก ษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่มีผลการประเมิน ต่ากว่ า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศษสตร์ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ดังนั้นจึงได้ดาเนินการทาโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนทุกระดับชั้น ใน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระ
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
จัดกิจกรรมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สภาพ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน โดยมี
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของ
ผู้เรียนมีความยาก-ง่ายเหมาะ
กับพัฒนาการของผู้เรียนใน
ระดับที่นาเสนอ
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
การวางแผนการจัดกิ จกรรม
การเรี ย นรู้ ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ และลงมื อ ปฏิ บั ติ
โ ด ย มี ผู้ ป ก ค ร อ ง ค อ ย ใ ห้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร
เ ป็ น ผู้ จั ด ห า สื่ อ / วั ส ดุ
ประกอบการจั ด กิ จ กรรมที่
เหมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
แหล่ง จัดกิ จกรรมการเรียนรู้
โดยมี ค รู เ ป็ น ผู้ อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม

มีเหตุผล
กิจกรรมมีความหลากหลายของ
เนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคมของ
สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี
คิด อุปนิสัย และพฤติกรรม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการโดย
นักเรียน และมีครูเป็นผู้นาหรือ
สนับสนุน มุ่งเน้นให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อม
ของ สถานศึกษาและสามารถขยาย
ผลการเรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออก
สู่ชุมชนได้ กิจกรรมสอดคล้องกับ
กั บ ความคิ ด ความต้ อ งการ และ
ความจ าเป็ นของสถานศึก ษาและ
คนในชุ มชนโดยมีก ารวางแผนที่ ดี
สมเหตุ ส มผล มี ห ลั ก คิ ด และหลั ก
ปฏิ บั ติ ข องกิจ กรรมสอดคล้ อ งกั บ
หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น
มี ข้ อ เสนอทางเลื อ กหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
คุณธรรมของผู้เรียน มีการ
พัฒนาทักษะ ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมา คารวะ ซื่อสัตย์
กตัญญู ส่งเสริมสติปัญญา
แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่งเสริมความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
1. เสนอ
โครงการ/
คณะทางาน
2. ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรม

4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวลำ
ในกำร
ดำเนินงำน
1-30
กันยายน
2564
1-30
พ.ย.
2564
1
พฤศจิกายน
2564
ถึง
30 กันยายน
2565

กันยายน
2565

รำยละเอียดกิจกรรม
เขียนโครงการ เสนอฝ่ายแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นายปรัชญา

ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ที่ ครู 8 กลุ่ม
นักเรียนได้คะแนนน้อย
สาระการ
2. ครูแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนว
เรียนรู้
ข้อสอบ O-NET
3. ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
4. ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. มีการสอนเสริมทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
วิธีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน
โดยคุณครูในโรงเรียนและวิทยากรภายนอก
6. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
นายปรัชญา
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม
3) สัมภาษณ์นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินกพร.
เงินอื่นๆ
รวมเงิน

5,400 บาท
20,600 บาท
บาท
26,000 บำท
(สองหมื่นหกพันบำทถ้วน)
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
26,000 26,000
รวมทั้งสิ้น26,000
(สองหมื่นหกพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายปรัชญาจัทร์แก้ว
19. ผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3
ขึ้นไปของนักเรียนทุกระดับชั้น
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ใน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน

2. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

เครื่องมือที่ใช้
1.ปพ.5, ปพ.6

2. รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ปีการศึกษา 2564ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นของนักเรียนทุกระดับชั้น ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกปี
2) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายปรัชญาจันทร์แก้ว)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริพิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

243

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
8. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
(หน่วย)
ชื่อกิจกรรม ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
1. ค่าอาหารว่าง
2. ค่าวิทยากร
3. ค่าเอกสารในการดาเนินกิจกรรม
-

ที่

รำคำ
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บำท)

รวม

2,500
22,280
1,220
26,000

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
กิจกรรม

จำนวนเงิน
(บำท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่1
1.1 กิจกรรม ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

(นายปรัชญาจันทร์แก้ว)
ผู้เสนอโครงการ

26,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทา มีอาชีพ
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ (  ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ขยายโอกาสทางการศึกษา
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่ง เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีงานทามีอาชีพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ตา ม หลั ก สู ต ร สถ า น ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

10. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่สานักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ) ได้
ศึกษาและรวบรวมไว้ คือนักเรียนออกกลางคันสูง เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายเรียนฟรี 12 ปี เนื่องมาจากคนไทยยังมีปัญหาความยากจน และปัญหา
สภาพแวดล้อมทั้งครอบครัว โรงเรียน และสังคม นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พอเรียนถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกกลางคันไปร้อยละ 20 เรียนไปถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3
ออกกลางคันไปร้อยละ 43 หรือเกือบครึ่ง คิดเป็นจานวนคนราว 4 แสนกว่าคน ซึ่งคิดเฉพาะนักเรียนรุ่นเดียว
ยังไม่ได้คิดสะสมทุกปีของประชากรไทย ผลการศึกษาและการรวบรวมรายงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความสาคัญ
และแก้ปัญหาเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบจานวนมากที่สะท้อนถึงการขาดคุณภาพของเยาวชนเหล่านั้น ที่ไม่
สามารถทาอะไรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคนทั่วไปในอายุ 15 ปี
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ตัวแปรที่เป็นผลของการขาดคุณภาพ คือ หลักสูตรสถานศึกษาที่ยังขาดการบูรณาการมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตั วชี้วัด รายวิช าเข้า ไปในแหล่งเรียนรู้ ที่เป็น สภาพแวดล้อ มและวิถีการดาเนิ นชีวิต ของนั กเรีย น
บทบาทของครูยัง ไม่เปลี่ยนบทบาทการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning มาเป็น Active
Learning ยังเป็นผู้บอกและบรรยาย ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และอานวยความสะดวกให้
นักเรียนไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรที่สาคัญอีกตัวแปร คือ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยังขาดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิถีการดาเนินชีวิตจริง รวมถึงการวัดผลต้อง
เป็นไปตามสภาพจริงที่จะต้องนาทฤษฎีความรู้ไ ปอธิ บายกระบวนการและขั้นตอนการท างานนาไปสู่การ
แก้ปัญหาได้จริง เกิดการเรียนรู้สู่วิถีการดาเนินชีวิต ที่ใช้หลั กคุณธรรมกากับความรู้ นาไปสู่การพัฒนาตนเอง
ขยายผลไปสู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน สั ง คม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตั ว นั ก เรี ย นเอง การจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาจึงต้องพัฒนานักเรียนให้ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสามารถสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนา
ประเทศ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
มุ่งพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานทา ไปสู่การ
รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้
มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และ
ได้กาหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดทาฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่
สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจาเป็นในพื้นที่ของ
จัง หวัดและอาเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสัง คม อันได้แก่สถาน
ประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการ
ทางานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ โดยที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลัง คนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ เป็นโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ การมีงานทา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา โดย
จัดทาโปรแกรมการเรียนตามกลุ่มประเภทสาขาวิชาชีพรูปแบบการเรียนรู้ทักษะฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นที่
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการทางานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดทารูปแบบการเตรียม
รายวิชาให้เป็นพื้นฐานความถนัดทางวิชาการและถนัดทางสาขาวิชาชีพ ตลอดจนจัดทารูปแบบการจัดกิจกรรม
ชุมนุมให้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการต่อยอดด้วยการทาธุรกิจพอเพียง เน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทและ
กระบวนการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการบูรณาการ
การนาหลักความรู้และคุณลักษณะนิสัยไปอธิบายและแก้ปัญหากระบวนการและขั้นตอนการทางาน ที่นาเรื่อง
การทางานตามวิถีการดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจและรู้จักใกล้ตัวในแต่ละกลุ่มอาชีพ มาจัดทาหน่วยเรียนรู้บูรณา
การ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Project based learning
หรือ Research-based learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์ได้จริง
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11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาด้านอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ
จริง เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของผู้เรียน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ที่เลือกเรียน หลักสูตรเพื่อการมีงานทาด้านอาชีพ ได้
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป
1.2) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ที่เลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการมีงานทาด้านอาชีพ
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ ดี ขึ้นไป
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) โรงเรียนมีหลักสูตรด้านอาชีพที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ รูปแบบ Project based learning
หรือ Research-based learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/สิ่ ง แวดล้ อ ม
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผล
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ การเรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญา
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ ของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
จัดกิจกรรม
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มี สัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
มี ห ลั ก คิ ด แ ละ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก วิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี มี
การวางแผนยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ เกิดขึ้น

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
38) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
39) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
40) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพื่อ
การมีงานทา

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564
1-30
พฤษจิการยน
2564

รำยละเอียดกิจกรรม

ประชุ ม ชี้ แ จงคณะท างาน ครู ทั้ ง 8 กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้
1. สารวจความต้องการผู้เรียน วิเคราะห
บริบทสภาพแวดลอมภายในทองถิ่น มี
ขอมูล แหล่งเรียนรู้ที่เปนสถานประกอบการ
กลุมอาชีพอิสระ ปราชญชาวบาน เพื่อ
สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับบริบทและสถานการณปจจุบัน
2. จัดทาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทาด้านอาชีพและหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
การมีงานทา (เกษตรกรรม คหกรรม งาน
ช่างงานประดิษฐ์ งานใบตอง ดอกไม้สด
เป็นต้น)
3. พั ฒ นาบทบาทและจั ด กระบวนการ
เรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการจัด
ทัก ษะการเรี ย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 จั ด ท า
หน่ วยเรี ย นรู้ บูร ณาการแบบสหวิ ทยาการ
และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Project
based learning หรือResearch-based
learning ที่นาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริง

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
3. การดาเนิน
กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

4) วิ เ คราะห์ ห ลั ก ความรู้ ข องตั ว ชี้ วั ด
รายวิชาไปจั ดท าหน่ วยเรีย นรู้บู รณาการ
และน าระดั บ พฤติ ก รรมของตั ว ชี้ วั ด
กิจกรรมที่ 1
รายวิชาไปสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรง
พัฒนาการจัดการ
ตามสภาพจริ ง และประเมินความสมดุ ล
เรียนรู้หลักสูตรเพื่อ
เชิ ง คุ ณ ภาพระหว่ า งทั ก ษะความรู้ และ
การมีงานทา
คุณลักษณะนิสัยของนักเรียนรายบุคคล
5) วิ เ คราะห์ ห ลั ก ความรู้ ข องตั ว ชี้ วั ด
รายวิ ชาไปจั ดท าหน่ วยเรีย นรู้ บู รณาการ
และน าระดั บ พฤติ ก รรมของตั ว ชี้ วั ด
รายวิชาไปสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรง
ตามสภาพจริ ง และประเมินความสมดุ ล
เชิ ง คุ ณ ภาพระหว่ า งทั ก ษะความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยของนักเรียนรายบุคคล
กิจกรรมที่ 2
28 ตุลาคม 2565
6. ใช้ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อและจัดหา
จัดซื้อและจัดหาวัสดุ
ถึง
หาวัสดุอุปกรณ์และสื่อที่จาเป็นต้องใช้ใน
อุปกรณ์และสื่อการ 1 พฤศจิกายน 2565 การจัดการเรียนรู้
เรียนการสอนและ
7. จั ด ท า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่ อการบริห ารจั ดการ และ
เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมการมีงานทา
มีอาชีพ
.

1 ธันวาคม 2564
ถึง
1 มีนาคม 2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

8. นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
อาชีพระยะสั้นและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน และเลือก
เรียนรายวิชาตามแผนการเรียน กลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพและ
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปลูกฝงคุณลักษณะ
28 ตุลาคม 2565
จัดกระบวนการ
และจริยธรรมอาชีพตามกลุมถนัด
ถึง
เรียนรู้
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและ
1 พฤศจิกายน 2565
ประสบการณ์ตามลักษณะกลุ่มประเภท
สาขาวิชาชีพ ใหสอดคลองกับเปาหมาย
แผนการเรียน และกิจกรรมเสริมประสบ
การณอาชีพด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
Project based learning หรือ
Research-based learning
กิจกรรมที่ 4
20- 30 กันยายน 2565 10. การประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มสาระการ
4.การประเมินผล /
ผู้เรียน/ผู้ปกครอง ในการกิจกรรมการ
เรียนรู้การงาน
สรุปผล
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงาน อาชีพฯ
ทา มีอาชีพ
11. สรุปการดาเนินงานโครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานทา มีอาชีพ
17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
1,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
1,000
บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,000
1,000
รวมทั้งสิ้น1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)

บาท

ก.ย.
2565
-
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19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสรัญญา เรือนคา
20. ผู้เกี่ยวข้อง
4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
5) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กำรประเมินผล
1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่ต้องการหลักสูตร - การสารวจความ
การศึกษาเพื่อการมีงานทาด้านอาชีพ
ต้องการผู้เรียน
2. ร้อยละของนักเรียนที่เลือกเรียน ได้เรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
การเรียนรู้
สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ผ่าน - การประเมินความ
เกณฑ์การประเมิน
พึงพอใจ
3. ระดับคุณภาพ ของหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมี
งานทา ที่โรงเรียนและครูผู้สอนพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อการอาชีพ การมีงานทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสารวจความ
ต้องการผู้เรียน
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
22.1 เพื่อจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทาด้านอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ
จริง เป็นพื้นฐานอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของผู้เรียน
22.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )
หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่
1.
2.
3

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
กระดาษดับเบิลเอ A 4

แฟ้มสรุปงานสรุปรวมและสรุปรายระดับชั้น

จำนวน
(หน่วย)
2 รีม
7 แฟ้ม

รำคำ
(ต่อหน่วย)
115
100

ไส้แฟ้ม 2 ห่อ

รวม

( นางสรัญญาเรือนคา )
ผู้เสนอโครงการ

รวมเป็นเงิน
(บำท)
230
700
30
1,000

255

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร นิเทศการศึกษา (Coaching & Mentoring)
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่ () โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564– กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านกระบวนการ
คิดและการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนที่
ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
การจัดการ
10. หลักกำรและเหตุผล
การศึกษามีก ารเคลื่อ นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไม่ ว่าจะเป็ นวิธี การสอน หลั กสูต ร
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสาคัญ
ของการดาเนินงานในโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบั ญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการ
นิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู เรียนให้มีสมบูรณทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้น กระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้ มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือ
แกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิสูงขึ้น ปัจจุบันโรงเรียน
ทุ่ง กว๋าววิทยาคม ยังไมสามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาไดสูง ทุกด้าน ซึ่ง โรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ พบว่าผู้ เรียนยังต้องไดรับการพัฒนา ด้านความรู ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร
ส่งผลให้ คุณภาพของโรงเรียนอยู่ ในระดับที่ยังไมเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ โรงเรียนจึงไดจัดทาโครงการการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
ตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน ดังนั้นจึงไดจัดทาโครงการนิเทศภายในขึ้นมา
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ นาไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนได
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น และลดการติด 0 ร มส ของ
นักเรียน
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12. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0 ร มส ลดลง
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการนิเทศการศึกษา (Coaching &
Mentoring)
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียนและครูทุกคนได้รับการเยี่ยมชั้นเ
รียนและการสังเกตการสอนทุกคนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง /เดือน/คน
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ ครูทุกคนในโรงเรียนเห็นความสาคัญ
กาหนดระยะเวลาในการนิเทศการ ของการนิเทศภายใน
สอนอย่างเหมาะสม
เงื่อนไขควำมรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
วางแผนในการนิเทศการสอน

ครูมีความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการสอน
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน วิริยะ
อุตสาหะ ในการนิเทศการสอน
ผลควำมสมดุล 4 มิติ
1 .เศรษฐกิจ มีการวางแผนการนิเทศอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการศึกษา
2. สังคมนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกับ
4. สิ่งแวดล้อม ครูเกิดความตระหนัก และรักสถาบัน
14. สถำนที่ดำเนินกำรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1.ประชุมวางแผนการ ช่วงที่ 1(ต.ค.63) ขั้นตอนดำเนินงำน
นิเทศภายใน
ช่วงที่ 2(พ.ค.64) 1.ประชุมวางแผน
- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทา
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างเข้าใจ
ให้ตรงกัน
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
2.ดาเนินงานตามแผน
2.ดาเนินงานตาม
ช่วงที่ 1
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
แผนการนิเทศ
(พ.ย.63-มี.ค 64 ) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ กาหนดกิจกรรมการนิเทศ และ
ช่วงที่ 2
กาหนดแผนการนิเทศร่วมกัน
(พ.ค.-ต.ค.64)
- ทาคู่มือและสร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่
แบบบันทึกต่างๆ เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน การ
สังเกตการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายในของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน
3.การตรวจสอบผลการดาเนินการ
3.การตรวจสอบผลการ
ช่วงที่ 1
- ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ดาเนินการ
(พ.ย.63-ก.พ.64) ขั้นสรุป
ช่วงที่ 2(พ.ค.-ต.ค - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
64)
- สรุปผลการดาเนินการนิเทศภายใน
4.การปรับปรุงแก้ไข
4.การปรับปรุงแก้ไข
ช่วงที่1 (มี.ค.64) - นาข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุง
ช่วงที่ 2 (ต.ค.64 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
17. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด 2,000บาท
แหล่งงบประมำณ
( / ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน( ) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กลุ่มกิจกรรม
( ) เงินระดมทรัพยากร ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ครูสุวิกาญจน์สิริ
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 1,000 - 2,000
1000
1,000
รวมทั้งสิ้น 2,000 บำท( สองพันบำทถ้วน)

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
-

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน
2) คณะกรรมการนิเทศภายใน
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
5) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
2. ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0 ร มส ลดลง
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการนิเทศ
การศึกษา (Coaching & Mentoring)

วิธีกำรประเมิน/ กำร
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบบันทึกการนิเทศ
2. ประเมินความพึงพอใจ
2. แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ครูได้นาปัญหา อุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข
2.เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ดอนดี)

ลงชื่อ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

1
2
3
4
5
6
7
8

กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 80 g A 4 Double A
แฟ้มโชว์เอกสาร A 4 ชนิดสามห่วง สีฟ้า
แฟ้มใส A 4
หมึกคอมพิวเตอร์ Canon สีดา สีเหลือง สีน้าเงิน สีแดง
พีพีบอร์ด
กระดาษโฟโต้ A 4
เทปสันกาว ขนาด 1 นี้ว สีเขียว
พลาสติกเคลือบตราช้าง A 4
รวม

ที่

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
กิจกรรม

จำนวน
(หน่วย)
1 ริม
2 แฟ้ม
8 แฟ้ม
4 ขวด
3 แผ่น
1 ห่อ
4 ม้วน
1 กล่อง

รำคำ
(ต่อหน่วย)
110
100
40
150
20
250
25

รวมเป็นเงิน
(บำท)
110
200
320
600
60
250
100
470
2,000

จานวนเงิน (บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์

2,000

รวมเงิน

2,000

(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ PLC (Professional Learning
Community) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,4
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน ข้อ 3,4
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อ 3
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน
วิสัยทัศน์โรงเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำย (Goal) การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียนสู่งานอาชีพ
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เป้ำหมำย (Goal)
กำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรพัฒนำ
ผู้เรียนสู่งำนอำชีพ

Learning Outcome
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์

ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์
ทักษะอำชีพ

ทักษะกำรสื่อสำร

ทักษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-มีวินัย

-ซื่อสัตย์

-จิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด
1.สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
2.แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุนได้อย่างมี
เหตุผล
1.สามารถคิดได้หลากหลาย แปลกใหม่
2.สร้างนวัตกรรมได้
1.รู้จักอาชีพที่ตนเองชอบ
2.เรียนรู้และฝึกพื้นฐานทางอาชีพ
3.จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้
4.นาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้
1.สามารถสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษา
กายในการสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย
2.สามารถเลือกใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีในการสื่อสารได้
เหมาะสม
1.สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ได้
2.มีปฏิสัมพันธ์และทางานกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2.ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
3.รับผิดชอบในการทางานปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็น
แบบอย่างที่ดี
1.ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้ง
กาย วาจา ใจ
2.ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
3.ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
1.ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและ
พึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
2.แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และช่วยแก้ปัญหา หรือ
สร้างความสุขให้กับผู้อื่น
3.เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
และสังคมด้วยความกระตือรือร้น
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ประเด็นการพิจารณา
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

10. หลักกำรและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545
มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ดัง กล่าว ซึ่ ง นวัตกรรมใหม่ที่ครูจ ะต้องใช้ใ นการนาไปจัดกิจกรรมการเรีย นรู้คือ Professional Learning
Community (PLC)
PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP)
ในการทาหน้าที่ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทาให้การทาหน้าที่ครูเพื่อ
ศิษย์เป็นการทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ไ ด้ หรือ
อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน ICT
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) คือ การรวมกลุ่มกันของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2558)
ลักษณะสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC)
ประกอบไปด้วย
3) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน(Shared values and vision) การแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกัน
4) การมีวัฒนธรรมรวมพลัง(Collaborative culture) เป็นการร่วมมือของผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน ใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และการพัฒนาผู้เรียน
5) การร่วมกันรับผิดชอบต่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective responsibility
for
students learning/focus on students outcome)
6) การจัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนโครงสร้างการดาเนินงาน และความสัมพันธ์ของบุคลากร
(Supportive conditions structural arrangements and collegial) เป็นการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
โดยผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ผู้สอนเป็นผู้นาและตัดสินใจทางวิชาการ
7) การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคล
(Reflective professional inquiry and shared personal practice)
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้ดาเนินการโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นไปตามที่สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะดาเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย
Active Learning และ Professional Learning Community(PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่ง เป็นการ
รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในปีการศึกษา 2561 มีการใช้กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Growth Mindset & Professional Learning Community : PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson
Study) ดังนั้นในส่วนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ในฐานะเป็นครูแกนนาจึงมีการรวมกลุ่มวางแผน เรียนรู้ใน
เรื่องเดียวกันตามปัญหา หรือเป้าหมายของกลุ่ม
ส่วนในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีครูจานวน 22 คน วงรอบที่ 1 มีการจัดกลุ่มครูออกเป็น
7 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนตามความสมัครใจรอบที่ 2 มีการนากระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Growth Mindset & Professional Learning Community : PLC) ด้วยการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) การช่วยกันคิด ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการนา
กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Growth Mindset & Professional
Learning Community : PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา
22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา ที่
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พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมี ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู
จะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทางาน พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล
สนับ สนุ น สู่ การเรี ยนรู้และพั ฒนาวิช าชีพ เปลี่ยนแปลงคุ ณภาพตนเอง สู่คุ ณภาพก ารจั ดการเรีย นรู้ที่ เน้ น
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มือ
อาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้ให้ครูผู้สอนจัดตั้ง
กลุ่มจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น
สาหรับปีการศึกษา 2564-2564 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึง มีการส่ง เสริมโครงการส่ง เสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ขึ้นโดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานอย่างมี
ระบบมากขึ้น จึงเสนอโครงการดังกล่าวขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1). เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน
2). เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นาแนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้
กระบวนการ PLC
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูคนละ 1 กลุ่ม
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พัฒนาส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมให้มีคุณภาพ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สติปญ
ั ญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
จัดกิจกรรม
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
41) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
42) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
43) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การด าเนิ น
โครงการส่ ง เสริ ม
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC
= Professional
Learning
Community)

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1- 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
26-31 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
คณะทางาน PLC
คณะทางาน PLC

หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม
1 พฤศจิกายน 2564 การดาเนินโครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะทางาน PLC
วิชาชีพ ( PLC = Professional Learning
ถึง
31 สิงหาคม 2565 Community)
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC
ประกอบด้วย
1.ผู้อานวยการโรงเรียน
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน
3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4.ครู
ฯลฯ
2. กำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
PLC ระดับโรงเรียน
จัดทาแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่โรงเรียน ประกอบด้วย
1.สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการ
ปฏิบัติให้กับบุค ลากรในสถานศึกษา (พาดู พา
คิด พาทา)
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน)
4.กากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล
5.ส่ง เสริม สนับสนุ น และประสานงาน การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กิ จ กรรม/ขั้ น ตอน ระยะเวลำในกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
3. การด าเนิ น 1 พฤศจิกายน 2564
โครงการส่ ง เสริ ม
ถึง
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร 31 สิงหาคม 2565
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC
= Professional
Learning
Community)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
3. กำรขับเคลื่อ นกระบวนกำร PLC สู่กำร คณะทางาน PLC
รำยละเอียดกิจกรรม

ปฏิบัติ
3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตามลาดับดังนี้
1) ค้นหาปัญหา
2)หาสาเหตุ
3)แนวทางแก้ไข
4) ออกแบบกิจกรรม
5) นาสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล
3. 2 ส รุ ป ร าย ง าน ผ ล แ ล ะ จั ดกิ จ กร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กำกับ ติดตำมนิเทศและประเมินผล
4.1 จัดทาแผนและเครื่องมื อ กากับ ติดตาม
นิ เ ท ศ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่โรงเรียนดาเนินการกากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
โรงเรียน
4.3 เร่ง รั ด ติดตาม และสนับสนุน ข้า ราชการ
แล ะบุ ค ล ากรทาง การศึ ก ษ าที่ ไ ม่ ป ร ะส บ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่โรงเรียน
5. สรุ ป รำ ยงำ นผลกำ รด ำ เ นิ น กำ รกำ ร
ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC
5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการดาเนินการตามกระบวนการ PLC
สู่โรงเรียนพร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สรุปและรายงานผลการติดตามในโรงเรียน
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กิ จ กรรม/ขั้ น ตอน ระยะเวลำในกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
3. การด าเนิ น 1 พฤศจิกายน 2564
โครงการส่ ง เสริ ม ถึง
ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร 31 สิงหาคม 2565
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC
= Professional
Learning
Community)

4.ประเมินผล /
สรุปผล

1 – 30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
5.3 โ ร ง เรี ย นร ายง านผ ล การ ขั บ เค ลื่ อ น คณะทางาน PLC

รำยละเอียดกิจกรรม

กระบวนการ PLC ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถอดบทเรี ย น
และยกย่ อ งเ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ก ำรขั บ เ คลื่ อ น
กระบวนกำร PLC สู่โรงเรียน
6.1 โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
(Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่ส ถานศึกษา ที่ส อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
6.2 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มี ก ระบวนการ
ด าเนิ น การที่ ดี ส ามารถเป็ น แบบอย่ า งได้
และเผยแพร่

รายงานโครงการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ ( PLC = Professional
Learning Community)
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คณะทางาน PLC
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16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
2,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
2,000
บาท
(สองพันบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 2,000
2,000
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา หัวหน้างานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
20. กำรประเมินผล
ร้อยละของควำมสำเร็จกิจกรรม/โครงกำร
วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือ
มีนักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น -การทดสอบ
-แบบทดสอบ
ส่งผลให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา
-การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
เรียน
ทางการเรียน
ครูผู้สอนได้ ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนา
-การรายงานผลการทา
PLC –แบบรายงานผลการทา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม
ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้และพัฒนางานด้าน - การรายงานผลการทา
-แบบรายงานผลการทา
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก กิจกรรม PLC
กิจกรรม PLC
ขึ้นกว่าเดิม
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มุ่งประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิ ศ เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน
ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2) ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นาแนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อน
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กระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้
กระบวนการ PLC
3) ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน
4) ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ
5) นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
ผู้เสนอโครงการ
(วรัญญู เรือนคา)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน
(หน่วย)
กระดาษ Doble A Color 80 แกรม
5 ริม
กระดาษปกโฟโต้ 220 แกรม
1 ห่อ
หมึกพิมพ์สีดาแบบเติม หรือ ตลับหมึกดา
หมักพิมพ์สีแบบเติม หรือ ตลับหมึกสี
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การรับคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม

10. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรส่งเสริมชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ PLC(Professional Learning
Community) โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รวม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี
(วรัญญู เรือนคา)

ราคา
(ต่อหน่วย)
136
320
-

รวมเป็นเงิน
(บาท)
680
320
300
700
2,000
จำนวนเงิน
(บำท)
2,000
2,000

ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะโครงกำร
( ) โครงการใหม่
() โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ขยายโอกาสทางการศึกษา
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพ
5)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นการพิจารณา
1.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 การมี เ ป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บด้ า น ตามหลั ก สู ต ร สถาน ศึ ก ษาและ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

10. หลักกำรและเหตุผล
ความสมดุลด้านวัฒนธรรม ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากศึกษาพระราชดารัสและพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ามาโดยตลอดให้
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไ ทย เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มี
กระแสโลกาภิวัฒน์ถาโถมเข้ามา การเสริ มสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทาง
วัฒนธรรม ที่จะทาให้เด็กไทย คนไทย มีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และพัฒนา
ตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัฒน์ ดารงตนอยู่
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การปลูกฝังให้เด็กเยาวชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้โลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้ มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เด็กควรจะต้องรู้จักรากเหง้า ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของตนเอง ของครอบครัว
ของสังคมไทย และของชาติ ของประเทศ รู้ที่มาที่ไป เหตุผลของการมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีความสามัคคี จะได้รักชาติ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติตน คิดถึงบุญคุณของผืน
แผ่นดินไทย ตลอดจนรู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ไหลเข้ามาสู่ตนในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ว่าอะไร
เป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ อะไรเหมาะสมพอประมาณกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนในสังคมไทย อะไรควรทา
ตาม อะไรควรละเว้น ดังนั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ชีวิตพอเพียงในระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้ นให้
ผู้เรี ยนสารวจ วิเ คราะห์ปั ญหา และแนวทางการแก้ไ ขของชุม ชนด้า นสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ
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วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึง ได้จัดทาโครงการส่ง เสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น ซึ่ง เป็นกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
รูปร่างและรสชาติของผลผลิตในท้องถิ่น ให้มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ
สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานานขึ้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ได้กาหนด
จุดหมายในข้อ 5 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาไทย อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ทั้ง นี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองและท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ซึ่ง จะส่ง ผลให้เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ มีความผูกพันและมีจิตสานึกรักท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการคิด การจัดการและ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง การประกอบอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
11. วัตถุประสงค์
10.1เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 เพื่อฝึกประสบการณ์ความรู้และทักษะการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นแก่
เยาวชนและแม่บ้านตาบลทุ่งกว๋าว
12. เป้ำหมำย
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
10.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สนใจ จานวน 25 คน
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป
11.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุง่ กว๋าววิทยาคม และกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในตาบลทุ่งกว๋าว5 คน
ที่ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ ดี ขึ้นไป
10.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในตาบลทุ่งกว๋าว ร้อยละ 80
มีความรู้และทักษะการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/สิ่ ง แวดล้ อ ม
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผล
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ การเรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญา
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ ของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
จัดกิจกรรม
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปญ
ั ญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
มี ห ลั ก คิ ด แ ละ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก วิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี มี
การวางแผนยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ เกิดขึ้น

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
44) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
45) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
46) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
เสนออนุมัติโครงการ

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564
1-30
พฤศจิกายน
2564
1-31
ธันวาคม
2564

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ (คหกรรม)
ประชุ ม ชี้ แ จงคณะท างาน ครู ทั้ ง 8 กลุ่ ม กลุ่มสาระการ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ (คหกรรม)
1. สารวจความต้องการผู้เรียน วิเคราะห
กลุ่มสาระการ
บริบทสภาพแวดลอมภายในทองถิ่น มี
เรียนรู้การงาน
ขอมูล แหล่งเรียนรู้ที่เปนสถานประกอบการ
อาชีพฯ
กลุมอาชีพอิสระ ปราชญชาวบาน เพื่อ
(คหกรรม)
สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงใหสอดคลอง
กับบริบทและสถานการณปจจุบัน
2. จัดทาหลักสูตรภูมิปัญญาอาชีพและ
หลักสูตรบูรณาการเพื่อการมีงานทา
(เกษตรกรรม คหกรรม งานช่างงาน
ประดิษฐ์ งานใบตอง ดอกไม้สด เป็นต้น)
รำยละเอียดกิจกรรม

จัดกิจกรรมอบรมให้ กรกฏาคม-สิงหาคม อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะกาถนอมและ
ความรู้และฝึกทักษะ
2565
แปรรูปอาหารจากผลผลิต
กาถนอมและแปรรูป
อาหารจากผลผลิต
ในท้องถิ่น
สรุปประเมินผลการ
1-30 กันยายน
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/
ดาเนินงาน
2565
ผู้ปกครอง ในการกิจกรรมความรู้และฝึก
ทักษะภูมิปัญญาอาชีพการถนอมและแปร
รูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น
สรุปการดาเนินงานโครงการภูมิปัญญา
อาชีพการถนอมและแปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
(คหกรรม)
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
(คหกรรม)
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17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
500
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
6,000 บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
6,500
บาท
(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2564 2565 2565 2565 2565 2565
- 2,000
2,000 - 2,000
500
2,000
2,000
2,000
500
รวมทั้งสิ้น6,500 บำท (หกพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสรัญญา เรือนคา
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
กำรประเมินผล
1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่ผ่านการอบรม - การสารวจความ
ความรู้และฝึกทักษะภูมิปัญญาอาชีพการถนอมและ ต้องการผู้เรียน
แปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น
- การวัดและประเมินผล
2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากกิจกรรม
การเรียนรู้
การ
- การประเมินความ
การอบรมความรู้และฝึกทักษะภูมิปัญญาอาชีพการ พึงพอใจ
ถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสารวจความ
ต้องการผู้เรียน
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

280
22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
22.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สนใจกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจ
ในตาบลทุ่งกว๋าว ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตใน
ท้องถิ่น
22.2 นักเรียนมีจิตสานึก ในการอนุ รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาอาชีพในท้ องถิ่น มี จิตสาธารณะที่มุ่ง ท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดารงชีวิต
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )
หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ทรัพยำกรโครงกำร (ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร) ปีงบประมำณ 2565
รำคำ/ จำนวน
แหล่ง หมำยเหตุ
ที่
รำยกำร
จำนวน หน่วย
หน่วย เงิน งบประมำณ
1 เสนออนุมัติโครงการ
2 - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ
ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น
- ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย
30
คน 60
1,800 อบต.ทุ่งกว๋าว 3,300
- ค่าอาหารกลางวัน
30
คน 50
1,500 อบต.ทุ่งกว๋าว
3 วัสดุส่วนผสมและผลผลิตในท้องถิ่น
งานถนอมและแปรรูปอาหาร
4 วัสดุอุปกรณ์งานครัว
6 สรุปประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานจัดนิทรรศการนาเสนอ
ผลงาน
รวม (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตัวหนังสือ (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2,700

2,700

500
-

500

6,500

หมำยเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พิจารณาว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่

( นางสรัญญา เรือนคา )
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ผู้รับผิดชอบ นายหัสรินทร์ ดอนดี
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่
( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถ
เฉพาะทางตามความถนัดของตนเอง มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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10. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1. คุณภาพของผู้เรียน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นการพิจารณา
1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

11. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามสั ง คมโลกที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ า งแพร่ ห ลาย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหลักในการผลักดันสังคมไทย เข้าสู่ยุค
แห่ ง สั ง คมแห่ง ภู มิ ปัญ ญาและการเรี ย นรู้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งได้ด าเนิน โครงการต่ า งๆอย่ างต่อ เนื่ อง กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้กาหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ , การ
ผลิตและพัฒนาครู, การผลิตและพัฒนากาลังคนและงานวิจัย, การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา,
ICT เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้ง 32 ประเด็นเร่งด่วนของปัญหา แล้วจึง นาปัญหาต่างๆ
ทั้งหมดมาคลี่ออกเพื่อแก้ไขให้ตรงจุด หารายละเอียดของปัญหานั้นๆ ให้เจอ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาสังคมให้ไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้และ
เป็นไปตามเป็น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดาเนินการโครงการพัฒนา ICT เพื่อรองรับให้เกิด
กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ที่ หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นแหล่ง ส่ง เสริม ในด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการนาเสนอในช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งเป็น
การลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ สารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น
12. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
2) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นรากฐานที่
สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
3) เพื่อให้ได้ผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
13. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) ผู้เรียนเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อย 1 ระบบ
1.2) โรงเรียนมีเงินเพียงพอจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน จานวน 1 ปีต่อเนื่อง
1.3) โรงเรียนมีเงินเพียงพอจ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ปี ต่อเนื่อง
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) ผู้เรียนมีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2.2) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
2.3) โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
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14. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
สภา พ เศ ร ษฐ กิ จ สภ าพ สั ง ค ม ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคมุ้ กันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
3) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
4) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
15. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม
3. การดาเนิน
กิจกรรม

4.ประเมินผล /
สรุปผล

ระยะเวลำ
รำยละเอียดกิจกรรม
ในกำรดำเนินงำน
1- 25 ตุลาคม
2564
26-31 ตุลาคม
1.ประชุมกับครูผู้ดูแลโครงการ จาก
2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลาปาง
2.จัดทาปฎิทินกาหนดงาน
1 พฤศจิกายน
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
2564 ถึง
จัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดทา
31 สิงหาคม 2565 แผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา”
2.การจัดนิทรรศการและการแสดงผล
งานของนักเรียน
1 – 30 กันยายน
2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นายหัสรินทร์
ดอนดี
นายหัสรินทร์
ดอนดี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง
นายหัสรินทร์ ดอนดี
นายหัสรินทร์
ดอนดี
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17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(ห้าพันบาทถ้วน)

5,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
-

5,000

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
5,000
รวมทั้งสิ้น5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)

บาท
บาท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
-

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายหัสรินทร์ ดอนดี
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรวัด/ประเมินผล
1.ร้อยละ 80ของผู้เรียนมีทักษะ ทาแบบวัดทักษะการดารงชีวิต
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละ 80ของครูผู้สอนได้รับ
สอบถามความคิดเห็น
การพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
จากคณะครูภายในโรงเรียน
3. ร้อยละ 80 ของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

สอบถามความคิดเห็น
จากคณะครูภายในโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบวัดทักษะการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพของตนเอง
แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
a. โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพจากการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
b. ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
c. ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายหัสรินทร์ ดอนดี )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยในกิจกรรม
11. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
1.

จำนวน
(หน่วย)
1

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม STEM
รวม

รำคำ
(ต่อหน่วย)
5,000

รวมเป็นเงิน
(บำท)
5,000
5,000

12. ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

จำนวนเงิน
(บำท)
5,000

1 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM
รวม

5,000

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี )

ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน
2. แผนงบประมำณ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
4. ลักษณะโครงกำร ( ) งานประจา()โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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9. หลักกำรและเหตุผล
ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เ ป็น มนุ ษย์ ที่สมบู รณ์ ทั้ง ร่า งกาย จิต ใจสติ ปัญ ญา ความรู้ คุณ ธรรมจริ ยธรรม และวั ฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและการปฏิบั ติ ง านอื่น เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายทันกาหนดเวลา จาเป็นต้องมีบุคคลากรในการปฏิบัติงานเอกสารและการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและบุคลากรครู โรงเรียนจาเป็นต้องดูแลเรื่องอัตรากาลังซึ่งขาดแคลนอยู่
โดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทดแทน
ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมขาดบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอนดังนั้น
โรงเรียนทุ่ง กว๋าววิทยาคมจึงได้จัดทาโครงการจ้างครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์) เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. วัตถุประสงค์
8) เพื่อจ้างครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์)
11. เป้ำหมำย
1) เชิงปริมำณ
1.2) จ้างครูอัตราจ้าง (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์)จานวน 2 คน
2) เชิงคุณภำพ
2.1) สถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ค่าจ้างเหมาะสมตามความรู้ สถานศึกษาสามารถ
ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ค ว า ม รู้
ความสามารถ
ดาเนินงานด้านการสนับสนุนการ ความสามารถ ท าให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถ
เรียนการสอนได้อย่างมี
จ่ายค่าจ้างได้ตรงตามเวลา ไม่เป็นหนี้สิน
ประสิทธิภาพและคล่องตัว
ควำมรู้
1)ครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีนและคณิตศาสตร์) มีทักษะ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน
2)รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ และซื่อสัตย์
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
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13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
14. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
ตุลาคม 2564
2.ขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรตาม
ตุลาคม 2564
ระเบียบ
3. ประกาศคัดเลือก
ตุลาคม 2564
4. คัดเลือก
ตุลาคม 2564
5.ทาสัญญาจ้าง
ตุลาคม 2564
6.ประเมินการปฏิบัติงาน
กันยายน 2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางจรรยา พุทธา
นายหัสรินทร์ ดอนดี
งานพัสดุ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

15. งบประมำณ
เงินระดมทุน
219,600
เงินระดมทุนเดิมจากการจ้างครูคงเหลือ
92,354
รวมเงิน
311,954
(สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

บาท
บาท
บาท

16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564
17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850 17,850
53,550

53,550
53,550
53,550
รวมทั้งสิ้น214,200
บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พนั สองร้อยบำทถ้วน)
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นางจรรยา พุทธา
18. ผู้เกี่ยวข้องคณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
ตั้งคณะกรรมการทาการประเมิน
แบบประเมิน
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว
ลงชื่อ
(นางจรรยา พุทธา)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยในกิจกรรม
13. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(เดือน)

ชื่อกิจกรรมที่1จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
1. ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน (คณิตศาสตร์)
2 ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน (ภาษาจีน)

12 เดือน
12 เดือน

ราคา
(ต่อเดือน)
8,925
8,925
รวม

รวมเป็นเงิน
(บาท)
107,100
107,100
214,200

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1
1.1 กิจกรรมที่ 1.1

214,200
รวม

214,200

(นางจรรยา พุทธา)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
*******************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
3. ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
4. ลักษณะโครงกำร
( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
9. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นจะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่ง เสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียนโดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และนาเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้
สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสาเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทางานอย่างมีน้าหนึ่งใจเดียวกัน และทางานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และกาลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกาลังใจเป็นสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากกาลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูง นัก แต่ถ้ามีกาลัง ใจที่ดี การปฏิบัติง านอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้
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ความสามารถสูง การจัดสวั สดิการต่างๆ ให้แก่บุ คลากรเป็นส่ วนหนึ่ง ในกระบวนการเสริม สร้างขวัญ และ
กาลังใจ
โรงเรี ย นทุ่ ง กว๋ า ววิ ท ยาคมได้ เล็ ง เห็ น ถึง ความสาคั ญ ของการพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถของ
บุคลากร ในสถานศึกษา จาเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการเปิ ดมุมมองและโลกทัศน์ใ นแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้น ามาถ่ ายทอดสู่ผู้ เรียนตลอดจนเป็ นก ารสร้า ง
แรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
9) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบผลสาเร็จ
10) เพื่ อให้บุ คลากรได้ รับ ความรู้จ ากการฝึก อบรมตามความถนั ด และวิ ชาที่รั บผิ ด ชอบในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
11) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ น าเอาความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาขยายผลต่ อ และใช้ ป ระโยชน์ กั บ บุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
12) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
13) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆ
14) เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
15) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
16) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร
11. เป้ำหมำย
17) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.3) บุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 23 คน
18) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) บุคลากรในโรงเรียนนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานและประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) บุคลากรมีขวัญและกาลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซงึ่ กันและกัน มีความรัก
ความผูกพันต่อโรงเรียนและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
2.3) บุคลากรได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
- บุคลากรของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
- บุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วม
ก าร แ ข่ ง ขั น พั ฒ น าง า น ด้ า น
วิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆ
- บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ ดี
ขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน มีความรัก ความผูกพัน
ต่อโรงเรียนและมีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน

มีเหตุผล
- ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ทา
หน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
- ขวัญและกาลังใจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอัน
มาก เพราะขวัญและกาลังใจเป็นสภาพ
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- บุคลากรในโรงเรียนนา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
งานและประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
วิชาชีพและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ที่สูงขึ้น
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ควำมรู้
1) บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบในการจัด
การเรียนการสอน
2) บุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผู้เรียน
3) บุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆ
คุณธรรม
4) มีความอดทน เสียสละ และใฝ่เรียนรู้
5) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลาปาง และสถานที่จัดอบรมตามหน่วยงานต่างๆ
14. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
วิธีดำเนินกำร/
ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย
ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน
กิจกรรม
โครงกำร
1.เตรียมการ
เขียนโครงการ เสนอ
ก.ย.
นางจรรยา
(Plan)
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2564 พุทธา
2.ดาเนินการ
1. กิจกรรมประชุม
ครูเข้ารับการประชุม/ ต.ค. 2564 นางจรรยา
(Do)
อบรม สัมนา
อบรม/สัมมนา
ถึง
พุทธา
เพื่อพัฒนาความรู้
อย่างน้อย
ก.ย. 2565
ความสามารถ
คนละ 20 ช.ม. ต่อ ปี
ทางด้านวิชาชีพ
ของบุคลากร
2.กิจกรรมประชุม
ผู้บริหาร
ต.ค. 2564 ผู้อานวยการ
อบรมสัมนาเพื่อพัฒนา เข้ารับ
ถึง
โรงเรียน
ความรู้ความสามารถ การประชุม /อบรม / ก.ย. 2565 ทุ่งกว๋าว
ของผู้บริหาร
สมนา
วิทยาคม
สถานศึกษา
3.กิจกรรมศึกษาดูงาน ครูและบุคลากร
มี.ค.
นางจรรยา
จากหน่วยงานที่ประสบ ทางการศึกษา
2565 พุทธา
ผลสาเร็จ
ศึกษาดูงาน
ปีละ 1 ครั้ง
4.กิจกรรมส่งเสริม
ครูและบุคลากร
ต.ค. 2564 นางจรรยา
การเข้าร่วมแข่งขัน
ทางการศึกษา
ถึง
พุทธา
พัฒนางานด้านวิชาการ ทุกคน
ก.ย. 2565
เพื่อรับรางวัลต่างๆและ
พัฒนาตนเองให้ได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

3. ตรวจสอบ
(Check)
4. ปรับปรุง/
พัฒนา
(Action)

วิธีดำเนินกำร/
กิจกรรม
5.กิจกรรมส่งเสริมครู
เพื่อให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะ
ประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจ
รายงานผล
นาผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง
พัฒนา

เป้ำหมำย
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ต.ค. 2564 นางจรรยา
ถึง
พุทธา
ก.ย. 2565
ก.ย. 2565 นางจรรยา
พุทธา
ระยะเวลำ

ก.ย. 2565 นางจรรยา
พุทธา

15. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
95,000
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
95,000
บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมอบรม สมนา เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพของบุคลากร
2.กิจกรรมประชุมอบรมสมนาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
3.กิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบ
ผลสาเร็จ
4.กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้าน
วิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆและพัฒนาตนเองให้ได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
5.กิจกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้กับบุคลกร

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รำยกำร
จำนวนเงิน
ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
31,000
ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

18,000

ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

20,000

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนเพื่อการแข่งขัน
- ของขวัญ ของรางวัล
- การให้การช่วยเหลือ
แก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ

20,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมำยเหตุ : งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้
16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565

6,000
95,000
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ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564
6,000 15,000 10,000 6,000 6,000 6,000 - 9,000 9,000 6,000 6,000 16,000
31,000.18,000.18,000.4,000.รวมทั้งสิ้น95,000
บำท (เก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )นางจรรยาพุทธา
18. ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.การเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สมนาจากหน่วยงานที่ประสบผลสาเร็จ
2. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ
3.การขยายผลความรู้กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
4.การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
5. การเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้าน
วิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆและการพัฒนา
ตนเองสู่การเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
6.การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเอง
7. การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
8.การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลากร

วิธีกำรประเมิน/
กำรประเมินผล
สอบถาม สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

สังเกต/ทดสอบ

แบบบันทึก/แบบประเมิน

สอบถาม สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

ประเมินผลงาน/โครงการ

แบบประเมิน งาน/โครงการ

สอบถาม สัมภาษณ์

แบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจ
สอบถาม สัมภาษณ์

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
แบบสอบถาม

ประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

298
20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาและนาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้เรียน
ได้
2. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
3. บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
4. บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ให้มีพฤติกรรมการทางานที่พึงประสงค์ เพื่อให้ได้
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
(นางจรรยา พุทธา)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยในกิจกรรม
1. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมประชุม อบรม สมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
ของบุคลากร
ที่

รำยกำร

1. ค่าที่พัก
2. ค่าพาหนะ
3. ค่าเบีย้ เลี้ยง
รวม

รวมเป็นเงิน
(บำท)
10,000
12,000
9,000
31,000

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมประชุม อบรม สมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่

รำยกำร

1. ค่าที่พัก
2. ค่าพาหนะ
3. ค่าเบีย้ เลี้ยง
รวม

รวมเป็นเงิน
(บำท)
6,000
8,000
4,000
18,000

กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

รำยกำร

1. ค่าพาหนะ 1 คัน คันละ 2,000 บาท
1. ค่าน้ามันรถ ไป-กลับ
2. ค่าเบีย้ เลี้ยง คนละ 240 บาท/วัน จานวน 25 คน
รวม

จำนวน
(วัน)
1
1
1

รวมเป็นเงิน
(บำท)
6,000
6,000
8,000
20,000

กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลต่างๆและพัฒนาตนเอง
ให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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ที่
รำยกำร
รวมเป็นเงิน (บำท)
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน
6,000
จานวน 8 กลุ่มสาระ
2. ค่าเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมแข่งขัน
10,000
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
4,000
รวม
20,000
กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลกร
ที่

รำยกำร

1. ของขวัญ ของรางวัล
2. การให้การช่วยเหลือแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ
รวม

รวมเป็นเงิน
(บำท)
3,000
3,000
6,000

2. ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมประชุม อบรม สมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาชีพของบุคลากร
2 กิจกรรมประชุม อบรม สมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3 กิจกรรมศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบผลสาเร็จ
4 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อรับ
รางวัลต่างๆและพัฒนาตนเองให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
5 กิจกรรมการช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลกร
รวม

จำนวนเงิน
(บำท)
31,000
18,000
20,000
20,000
6,000
95,000

(นางจรรยา พุทธา)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
3. ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

มาตรฐานที่
4

ประเด็นพิจารณา
1

10. หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้มีการพัฒนาทั้งในส่วน
ของผู้เรียนและภาพรวมของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้กาหนด เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ในการพัฒนาการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึ กษาของโรงเรี ย นได้ร ะบุ ใ นมาตรฐานที่ 12 ไว้ว่ า สถานศึ กษามี การจัด องค์ก รโครงสร้ า งระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยกาหนดตัวบ่งชี้ไว้ดังนี้คือ มีการจัดองค์กร โครงสร้าง
และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมต่อการใช้ง าน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและผู้รับบริการและผู้เกี่ยว ข้องพึง พอใจผลการ
บริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
ดัง นั้นงานสารสนเทศในโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไปจึง ได้จัดทาโครงการพัฒนางานสารสนเทศใน
โรงเรียนขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้โรงเรียนมีเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน
2) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทาระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์สามารถ
นามาใช้ได้
3) เพื่อพัฒนาระบบต่างๆอาทิเช่น ระบบ Q-Info , ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิก
12. เป้ำหมำย
12.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.2 โรงเรียนมีเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน
12.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.5 โรงเรียนมีการจัดทาระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์สามารถ
นามาใช้ได้
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู้ มี เ หตุ แ ละ ผลใน ก าร ท าง าน
มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล งาน
คุณค่า ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
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ควำมรู้
มีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดทาสารสนเทศของโรงเรียน
คุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการจัดทาสารสนเทศ
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/
ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำร
ในกำร
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
1-30
คณะทางาน
กันยายน
2564
2.ประชุมชี้แจง/
1-30
กิจกรรม
พ.ย.
2564
3. การดาเนิน
1 ธันวาคม
กิจกรรม
2564
ถึง
30 กันยายน
2565
4.ประเมินผล /
กันยายน
สรุปผล
2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ทีมงาน
สารสนเทศ

ประชุมชี้แจงคณะทางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตลอดปี
ทีมงาน
การศึกษา
สารสนเทศ

1) เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน
ทีมงาน
2) ระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทันต่อ สารสนเทศ
เหตุการณ์สามารถนามาใช้ได้
3) ระบบต่างๆอาทิเช่น ระบบ Q-Info , ระบบรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกถูกพัฒนา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
1,700
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
เงินสนับสนุนอื่นๆ
รวมเงิน
1,700
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,000 700
1,000
1,000
700
รวมทั้งสิ้น1,700
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายปรัชญา จันทร์แก้วตาแหน่งครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี 1. สังเกตเอกสารสารสนเทศ
เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน ของโรงเรียน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
1.เอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียน

2. ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมี
2. สังเกตระบบสารสนเทศที่เป็น 2. เอกสารสารสนเทศของ
การจัดทาระบบสารสนเทศที่
ปัจจุบัน
โรงเรียน
เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ และทัน
ต่อเหตุการณ์สามารถนามาใช้ได้
3.ร้อยละ 95 ของการพัฒนา
3. การใช้งานโปรแกรม
3. โปรแกรมสาเร็จรูป
ระบบต่างๆ
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบงานสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
2. มีสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน
3. การพัฒนาระบบต่างๆ อาทิเช่น ระบบ Q-Info , ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิก
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายปรัชญา จันทร์แก้ว)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
14. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
1.

กระดาษ Double A ขนาด A4

ที่

จานวน
(หน่วย)
-

ราคา
(ต่อหน่วย)
รวม

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
กิจกรรม

รวมเป็นเงิน
(บาท)
1,700
1,700

จานวนเงิน
(บาท)
1,700

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์
2
รวม

1,700

(นายปรัชญา จันทร์แก้ว)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ผู้รับผิดชอบ นางมงคลยา พานดง
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1-6
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. กลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1-6
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนด้ำน
ประเด็นพิจำรณำ
1 คุณภาพผู้เรียน
1.1,1.2
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
2.3,2.5,2.6
สถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
10. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรามาตรา 24 การจัดการศึกษา ทั้ ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญ ญา แต่ทว่าในปัจจุบันปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสัง คม ยังส่ง ผลถึงเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในสัง คมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิด และมี พฤติ กรรมที่เบี่ ยงเบน ขาดระเบีย บวินัย ซึ่ง ทาให้
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคม
ตามมา เช่น สาหรับเด็ก และเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ นอกจากนี้แล้วการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้ามาโดยไม่คานึงถึงผลที่เกิดขึ้น และลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเข้าร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น เด็กๆและเยาวชนมักใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันมากกว่าที่จะ
พูดคุยกันโดยตรง ทาให้เกิดสังคมใหม่ที่เรียกว่าสังคมก้มหน้า และสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ า THAILAND
4.0 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิค 19 ให้เว้นระยะห่าง SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19
ปัญ หาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไ ขได้ในระดั บหนึ่ง คือการจะทาโครงการที่ใ ห้เด็กๆและ
เยาวชนซึ่ง เป็นนักเรียนของโรงเรี ยนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่ง ของ
กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการวิถิถิ่น วิถีไทย จะขัดเกลาพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในกลุ่ม และการพูดคุยกันมาก
ขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว และเนื่องจากโรงเรียน
ทุ่ง กว๋าววิทยาคมมีงบประมาณจากัดไม่สามารถดาเนินโครงการให้สมบูรณ์ไ ด้ จึงขอสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าวในครั้งนี้
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
2. เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสาคัญต่างๆ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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12.เป้ำหมำย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 189 คน
- นักเรียนได้รับเพชรทองกวาว จานวน 24 คน
- ครูและบุคลาการในโรงเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 20 คน
- ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและวันสาคัญต่างๆทั้งในโรงเรียนและชุมชน
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมของ คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด พัฒ นาทั ก ษะ ความมี ร ะเบี ย บ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ วิ นั ย มี สั ม มา คารวะ ซื่ อ สั ต ย์
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น แยกแยะถู ก ผิ ด ควรไม่ ค วร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอผู้เรียน ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด ทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อมของ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
เรี ย นรู้ และลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยมี เรีย นรู้ ความเข้า ใจแนวปรั ชญาของ
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ความต้องการ และความจาเป็นของ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิด
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ แ ล ะ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม
สะดวกในการจัดกิจกรรม
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แสดงถึง ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผน
ยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอทางเลื อ กหากมี
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
คุณธรรม
1. อาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
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14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
วัดในตาบลทุ่งกว๋าว และตาบลบ้านขอ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1. เสนอโครงการ/
1- 15 ตุลาคม
คณะทางาน
2564
2. ประชุมชี้แจง/กิจกรรม
1-15
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่าย
ธันวาคม
บริหารงานบุคคล
2564
3. การดาเนินกิจกรรม
3.1 กิจกรรมแสดงตน
16-30
- นักเรียนเข้าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เป็นพุทธมามกะ
พฤษภาคม 2565 และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดจ๋ง
เหนือ
3.2 กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม และ
วันสาคัญ
1) กิจกรรมเพชร
15-29 กุมภาพันธ์
ทองกวาว
2565
- คัดเลือกเพชรทองกวาว 4 ด้าน คือ
1. ด้านผลการเรียน
2. ด้านช่วยเหลืองานโรงเรียน
3. ด้านช่วยเหลือครอบครัว
4 ด้านความประพฤติ
โดยคั ด เลื อ กจากนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น
แยกเป็นม.ต้น ม.ปลาย จานวน 24 คน
และมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
ในวันสถาปนาโรงเรียน
2) กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าว ตลอดปีการศึกษา
พบธรรมะ
- กิจกรรมหล่อเทียน
- นั ก เรี ย น คณะครู แ ละบุ ค ลากรใน
จานาพรรษา
โรงเรี ยนทุ่ง กว๋ าวเข้ าร่ วมพิธี หล่ อเทีย น
จานาพรรษา
- กิจกรรมตกแต่งต้น
-นักเรียนแต่ละหมู่บ้านโดยการนาของ
เทียนจานาพรรษา และ
ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนาเทียนที่ตกแต่ง ไป
ถวายเทียนจานาพรรษา
วั ด ถวายเที ย น และฟั ง ธรรม แยกเป็ น
หมู่บ้านในตาบลทุ่งกว๋าว จานวน 12 วัด
คือ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางมงคลยา
พานดง
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ
หัวหน้าระดับ

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
คณะกรรมการ
นักเรียน
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

1. วัดบ้านจ๋ง 2. วัดศรีสากตุ 3. วัดบ้าน
ถ้า 4. วัดม่อนพญาคา 5. วัดหัวหัวทุ่ง
6. วัดทุ่งกว๋าว 7. วัดทุ่งจี้ 8. วัดปลายนา
หลวง 9. วัดทุ่งปง 10 วัดทุ่งข่วง 11 วัด
บ้านเฮี๊ย 12.วัดในตาบลบ้านขอ เลือก 1
วั ด ผู้ ใ หญ่ บ้ า นนั ก เรี ย น ติ ด ต่ อ นิ ม นต์
พระสงฆ์เพื่อถวายเทียนและแสดงธรรม
ให้นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน
3) กิจกรรมเนื่องในวัน
ตลอดปีการศึกษา - มี ก ารจั ด กิ จ กรรมดั ง นี้ จั ด ป้ า ยนิ เ ทศ ฝ่ายบริหารงาน
สาคัญทางศาสนา
หน้าห้อง 116, 114
บุคคล
- วันมาฆบูชา
-นักเรียนไปทาจิตอาสาที่วัดใกล้บ้าน
งานส่งเสริม
- วันอาฬาหบูชา
- กิจกรรมประกวดวาดภาพในวันสาคัญ
คุณธรรม
- วันเข้าพรรษา
- กิ จ กรรมเสี ย งตามสายในโรงเรี ย น
จริยธรรม
- วันออกพรรษา
น าเสนอประวั ติ ค วามเป็ น มาของวั น คณะกรรมการ
- วันวิสาขบูชา
ส าคั ญ ทางศาสนาต่ า งๆ ในช่ ว งพั ก
นักเรียน
กลางวันโดยคณะกรรมการนักเรียน
4) กิจกรรมสืบสานวิถีถิ่น ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมสืบสานวิถี ถิ่นวิถีทุ่งกว๋าวโดย งานส่งเสริม
วิถีทุ่งกว๋าว
ให้นักเรียนฝึ กตัดตุง เพื่อ นาไปใช้ในวั น
คุณธรรม
สาคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น
จริยธรรม
4. ตรวจสอบประเมินผล 1-30 กันยายน - ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม
งานส่งเสริม
2565
คุณธรรมฯ
5. สรุปรายงานผลการ
1 -10 ตุลาคม - สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม
งานส่งเสริม
ประเมิน
2565
คุณธรรมฯ
16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด
จานวน
......19,000..
บาท
แหล่งงบประมำณ
( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จานวน
…………1
1,000… บาท
( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน
…………………………………. บาท
 กิจกรรมวิชาการ
 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมทัศนศึกษา
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19)
() เงินระดมทุน
จานวน
…………………………………. บาท
( / ) เงินสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว๋าว จานวน
…18,000….
บาท
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จานวน
…………………………………. บาท
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
2,000
2,000

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
18,000

รวมทั้งสิ้น .............. 19,000............................บำท (.....หนึ่งหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน....)
18. ผู้เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
4. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
5. วัดในตาบลทุ่งกว๋าว และตาบลบ้านขอ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
19. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนที่เข้าใจและเล็งเห็นความสาคัญของการถวายตนเป็น
พุทธมามกะร้อยละ 95
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมถวายตนเป็นพุทธมามกะ ร้อยละ 100
3. นักเรียนที่เข้าใจและเล็งเห็นความสาคัญสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและวันสาคัญ ร้อยละ 100
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวัน
สาคัญต่างๆทั้งในโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ 90
คุณลักษณะ
พฤติกรรมบ่งชี้
อันพึงประสงค์
/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รักศาสนา 1.นักเรียนทุกคนร้องพลงชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ 2.นักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพธง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2. ซื่อสัตย์
นักเรียนร้อยละ 90 ส่งการบ้าน
สุจริต
ตรงเวลาและทาการบ้านได้ด้วย

วิธีกำรประเมิน/
กำรประเมินผล
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
นักเรียน
สัง เกตพฤติก รรม
ก า ร ป ฏิ บั ติ
กิจกรรม

วิธีการประเมิน/
การประเมินผล
1. ประเมินจากการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม วั น รั ก ษ์
ไทย วันอาเซียน
2. ประเมินจากการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา
3. ประเมินจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิ น
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรม โดยใช้
google form
-แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติ ก รร มการ
ปฏิบัติกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมินจาก google
from
1. แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมวันรักษ์ไทย.
2. แบบประเมิ น การเข้ า
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
3. แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
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คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

พฤติกรรมบ่งชี้
/ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ตนเอง
3. นักเรียนมี 1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วม
วินัยในตนเอง กิจกรรมตรงเวลา
2. นักเรียนร้อยละ 90แต่งกาย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. นักเรียนใฝ่ 1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าเรียน
เรียนใฝ่รู้
ตรงเวลา
2. นักเรียนร้อยละ 90 ตั้งใจเรียน
5.มุ่งมุ่นในการ นักเรียนร้อยละ 90 ทางานที่
ทางาน
ได้รับมอบหมายงาน ทั้งานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
6.รักความเป็น นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย
ไทย
- การไหว้ทักทาย
7.มีจิต
นักเรียนร้อยละ 90มีจิต
สาธารณะ
สาธารณะ เช่น ทาความสะอาด
ห้องเรียน ลบกระดาน ปิด
หน้าต่าง ปิดไฟ ปิดพัดลม

วิธีการประเมิน/
เครื่องมือที่ใช้
การประเมินผล
4. การสังเกตจากการทา สังคมศึกษา
กิจกรรมในห้องเรียน
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีคุณธรรมอัตลักษณ์
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ คือ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไ ว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
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12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีส่วนร่วมในการสื บสานวัฒนธรรมที่เป็นวิถีถิ่นวิถี
ทุ่งกว๋าว
3. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนาความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางมงคลยา พานดง)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรวิถีถิ่น วิถีไทย
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

ที่
รำยกำร
1. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1. ป้ายไวนิล
2. สังฆทาน
3. ซองปัจจัย
4. ดอกไม้ ธูปเทียน
2. กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสาคัญ
1) กิจกรรมเพชรทองกวาว
- กรอบเกียรติบัตร
- ทุนการศึกษา 4 ทุน
2) กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าวพบพระ
- ฟาราฟิน เทียน
- สังฆทาน
- ปัจจัยพระสงฆ์
- อุปกรณ์แต่งต้นเทียน
( กระดาษเงิน กระดาษทอง สีละ5แผ่น รวม 10
แผ่น)
- กรรไกร
- กาว
3) กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
- โปสเตอร์ วันมาฆบูชา อาฬาหบูชา เข้าพรรษา
ออกพรรษา- วันวิสาขบูชา (งบ อุดหนุน)
- กระดาษสี 2 หน้า(งบ อุดหนุน)
- กระดาษปก สีเหลือง (งบ อุดหนุน)
- สีไม้ (งบ อุดหนุน)
- พลาสติกเคลือบใส
4) กิจกรรมสืบสานวิถีถิ่นวิถีทุ่งกว๋าว
- กระดาษว่าว ทาตุง
- อุปกรณ์ประกอบตุง เชือก กระดาษแข็ง

จำนวน รำคำ

รวม

4เมตร
1 ชุด

รวม

280
300
500
220
1,300

100
500

2,400
2,000

12 ชุด
12 วัด

200
300

3,200
2,400
3,600

10 ชุด

100

1,000

12 อัน
12 ขวด

40
35

480
420

10

20

200

20
3 รีม
2 กล่อง
1 รีม

100
100
150
260

200
300
300
260

10

64

640
300

24
4

รวม
รวมทั้งสิ้น

70
300
500

17,700
1,9000
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ที่
1.
2.

รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรวิถีถิ่น วิถีไทย
งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง ประจำปีงบประมำณ 2564
********* **************
รำยกำร
จำนวนเงิน
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1,300
กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสาคัญ
1) กิจกรรมเพชรทองกวาว
2) กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าวพบพระ
17,700
3) กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
4)กิจกรรมสืบสานวิถีถิ่นวิถีทุ่งกว๋าว
รวม
19,000

(นางมงคลยา พานดง)
ผู้เสนอขอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษำ
2. แผนงำน พัฒนาระบบบริหารและจัดการ
3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่
()โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่ มาตรฐานด้าน
ตัวบ่งชี้ที่
1
คุณภาพของผูเ้ รียน
2
กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. . หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญ ญาและ
วิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
การเสริ ม สร้ า งความสั มพั น ธ์ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน เป็ น การกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยการระดมทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน กิจกรรมให้บริการชุมชน กิจกรรมสาคัญของชุมชน ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้สถานศึกษากากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
3.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
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12. เป้ำหมำย
1. เชิงปริมำณ
3.1.1 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
3.1.3 ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
3.2.2 โรงเรียนประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
13. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAP)
- จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องวาง
แผนการดาเนินงาน
- มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- รวบรวมกิจกรรม จัดเขียนโครงการ เสนอขอ
อนุมัติเป็นแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา
2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ขั้นดาเนินการ (OO)
- กิจกรรมที่1.3 พัฒนางานสานักงานฝ่าย
บริหารทั่วไป
ขั้นตรวจสอบ (HCEHC)
-การดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยการสังเกต
การสอบถาม ตรวจสอบเอกสาร
ขั้นรายงาน (AHTTOP)
- สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นายดวงเด่น พิจอมบุตร

นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
คณะกรรมการฝ่าย
คณะกรรมการฝ่าย
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14.

งบประมำณ
เงินอุดหนุน

1,000

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
1,000
(หนึ่งพันบำทถ้วน)
15. วิธีดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ
ที่
งำน/โครงกำร/กิจกรรม
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
1

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน





2

กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน





3

กิจกรรมวันสายธารสานฝันเยาวชน
สว.ภก.

4

กิจกรรมให้บริการชุมชน





5

กิจกรรมสาคัญของชุมชน





16. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีการศึกษา



บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมำยเหตุ
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17. สถำนที่ดำเนินกำร
17.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17.2 ชุมชน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชการการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ฝ่ำยบริหำร
งำนบุคคล
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2. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
จำนวนเงิน (บำท)
รวม(บำท) ผู้รับผิดชอบ
ระดม
กพร.
อบต. อื่นๆ
ทุน
2,000 ครูสรัญญา

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

2,000

2

โครงการสถานศึกษาสีขาว

2,000

-

-

-

-

2,000

ครูสรัญญา

3

โครงการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

3,000

-

-

-

-

3,000

ครูสรัญญา

4

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2,000

-

-

-

-

2,000

ครูสรัญญา

5

โครงการรักษาความปลอดภัย

4,000

-

-

-

-

4,000

ครูสุพจน์

6

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

7,500

-

-

-

-

7,500

ครูนฤมล

7

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

5,000

-

-

-

-

5,000

ครูมงคลยา

8

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3,500

-

-

-

-

3,500

ครูมงคลยา

29,000

-

-

-

-

29,000

รวม

อุดหนุน
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รำยละเอียดโครงกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ งานสานักงานฝ่าย
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. หลักกำรและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนั้นงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนจึงเสนอโครงการพัฒนาสานักงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลขึ้นมา
10.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการให้กับผู้มารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา
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11. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการมารับและให้บริการของ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลสามารถบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมอย่างมีประสิทธิภาพ
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
ใช้งบประมาณอย่างจากัดและให้ นักเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้วัสดุ
สะดวก รวดเร็ว สถานที่เป็นสัดส่วน
อุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า บูรณา
การกับทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนร่วม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบยอมรับในสิ่ง
ที่ตนเองกระทา กล้าเผชิญกับความ
จริง

ควำมรู้
นักเรียนรู้ถึงมารยาทในการรับบริการ การปฏิบัติตนในสังคมอย่างเหมาะสม
คุณธรรม
นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิ และให้เกียรติผู้อื่น รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
14. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564– กันยายน 2565
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1-31 สิงหาคม 2564 - สารวจวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางจรรยา พุทธา

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯจัดทาแผน
2. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน
16. งบประมำณ

ธ.ค.2564

-ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์

งานสานักงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล
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เงินอุดหนุน
2,000 บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,000
- 1,000
1,000
1,000
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
-

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
งานสานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) งานพัสดุโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละ 75 ของนักเรียน และ
บุคลากร มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. วัดความพึงพอใจของผู้มาใช้ 1. แบบวัดความพึงพอใจ
บริการ

328
21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
2. บริการผู้มารับบริการจากฝ่ายบริหารงานบุคคลได้รวดเร็ว

ลงชื่อ
นางจรรยา พุทธา

ผู้เสนอโครงการฯ

ลงชื่อ
(นางสรัญญา เรือนคา)

หัวหน้าฝ่ายฯผู้เห็นชอบโครงการฯ

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ดอนดี)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10
11
12
13
14

ที่

- อุปกรณ์ กิจกรรม

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
ราคา
(หน่วย)
(ต่อหน่วย)
ชื่อกิจกรรมที่1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
กระดาษทาเกียรติบัตร
1 รีม
180
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
1 รีม
118
กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว
5 ม้วน
30
แฟ้มสรุปงาน
5
100
ปากกาไวท์บอร์ด สีน้าเงิน
12 ด้าม
20
เทปใสขนาด 1 นิ้ว
2 ม้วน
30
กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์
1
60
คัตเตอร์ตัดกระดาษ
2
50
กระดาษเทาขาว
10
20
แลคซีน 1.5 นิ้ว
4
35
เทปโฟมกาว 2 หน้า 3 M
1
160
เยื่อกาว 2 หน้า บาง
2
30
รวม

ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
กิจกรรม

รวมเป็นเงิน
(บาท)
180
118
150
500
240
60
60
100
200
140
160
60
2,000

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1
1.1 กิจกรรมที่1.1 วัสดุสานักงาน

2,000

รวมทั้งสิ้น (สองพันบำทถ้วน)

(นางจรรยา พุทธา)
ผู้เสนอโครงการ

2,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการสถานศึกษาสีขาว
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรต.ค. 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8) สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพาตนเอง
สามารถดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข
9. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 กาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญในการดาเนินงาน 7 แผน 4ปรับ3 หลัก 6เร่ง โดย
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานในแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติด (Potential Demand) สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้ถูกกาหนดให้เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีนักเรียนที่เป็นวัยเสี่ยง
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้มีความชัดเจน เกิดความ
เข้มแข็ง และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
จึงได้จัดทาโครงการสถานศึกษาสีขาว ขึ้น
10.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษา รู้เท่าทัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด
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11. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 98 ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
การจัดกิจกรรมใช้งบประมาณอย่าง นักเรียน ใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อหลีก
จากัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไกลสารเสพติด อบายมุขต่าง ๆ ใช้
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่นาสิงที เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความ
มีแล้วมาปรับใช้บูรณาการเข้ากับทุก สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้อย่าง
คุ้มค่า ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมให้
คุ้มค่าและกระชับ ทุกคนมีส่วนร่วม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนมีความตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับร่าง สังคม
สติปัญญา เศรษฐกิจ ครอบครัว
ประเทศชาติ

ควำมรู้
นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด แสวงหาวิธีการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดทุกชนิด และวิธีการสอดส่องดูแล
เพื่อน
คุณธรรม
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น มีสติ รู้จักการคิดวิเคราะห์ รักตัว
กลัวบาป
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
14. ระยะเวลำ
ต.ค 2564 – กันยายน 2565

332
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ

ระยะเวลำใน
รำยละเอียดกิจกรรม
กำรดำเนินงำน
1-31 สิงหาคม
2564
2. กิจกรรมห้องเรียนสี
พ.ค.2565 -ครูที่ปรึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขาว
ห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย
- ดาเนินการตามกิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว
-ประเมินห้องเรียนสีขาว
3. กิจกรรมวันงดสูบ
31 พ.ค.2565 -ประชุมปรึกษาหารือนักเรียนแกนนา
บุหรี่โลก
และคณะกรรมการนักเรียนในการจัด
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค.2565
- ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
4.กิจกรรมประชุม
พ.ค. 2565 - ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน ละ1
ผู้ปกครอง,เครือข่าย
ครั้ง
ผู้ปกครอง,
- ประกาศแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการป้องกัน
ทั้งระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา
5. คัดกรองนักเรียน
มิ.ย.2565
- ประสานงานขอความร่วมมือศูนย์
อานวยการเอาชนะยาเสพติดอาเภอ
เมืองปานตรวจปัสสาวะนักเรียนทั้ง
โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. กิจกรรมอบรม
มิ.ย.2565
- ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน
นักเรียนแกนนา
ห้องเรียนละ 5 คน เพื่อเข้ารับการ
อบรมร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อเป็นนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติด
7. กิจกรรมวันต่อต้านยา 26 มิ.ย. 2565 -ประชุมปรึกษาหารือนักเรียนแกนนา
เสพติดโลก
และคณะกรรมการนักเรียนในการจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26
มิถุนายน 2565
- ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสรัญญา เรือนคา

งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา

งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา

งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา

งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
8. กิจกรรมชมรม TO
BE Number One

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน
มิ.ย.2565

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
TO BE Number One ปีการศึกษา
2565
- วางแผนการดาเนินงานของชมรมฯ
- ดาเนินการตามแผน

งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
2,000 บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
500 1,000
1,500
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
500
500

19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว 2) ศูนย์อานวยการเอาชนะยาเสพติด อาเภอเมืองปาน
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
1. แบบสรุปการตรวจปัสสาวะ
1. ร้อยละ 98 ของนักเรียน
ปลอดจากสารเสพติดทุก
2. สังเกตและบันทึกการทาผิดระเบียบ นักเรียน
ชนิด
ว่าด้วยสารเสพติด
2. แบบบันทึกการทาผิดระเบียบ
ของนักเรียน
3. ประเมินความพึงพอใจของ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง
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21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่จะทาให้ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
2. นักเรียนสามารถแนะนาผู้ใกล้ชิดให้หลีกไกลจากสารเสพติด

ลงชื่อ
(นางสรัญญา เรือนคา)

ผู้เสนอโครงการฯ

ลงชื่อ
(นางสรัญญา เรือนคา)

หัวหน้าฝ่ายฯผู้เห็นชอบโครงการฯ

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ
( นายนวพลจะงาม )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาค
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

- อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน
ราคา
(หน่วย)
(ต่อหน่วย)
ชื่อกิจกรรมที่1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
1. กระดาษบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
2 รีม
200
ชื่อกิจกรรมที่2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
2. อุปกรณ์จัดนิทรรศการ
200
ชื่อกิจกรรมที่3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง,คณะกรรมการเครือข่าย
3. ป้ายผ้า
2
180
ชื่อกิจกรรมที่4. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
4. ตรวจปัสสาวะนักเรียน
ชื่อกิจกรรมที่5. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
5. อาหารว่างพร้อมน้าดื่มผู้เข้าอบรม
80
5
ชื่อกิจกรรมที่6. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6. ของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40
10
ชื่อกิจกรรมที่7. กิจกรรมชมรม To BE Number One
7. ป้ายแขวนคณะกรรมการชมรมฯ
15
16

รวมเป็นเงิน
(บาท)
400
200
360
400
400
240
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ที่
1

2

3

4
5

6

ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
กิจกรรม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1
1.1 กิจกรรมที่1 กระดาษ
รวม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 2
2.1 กิจกรรมที่2. วัสดุ อุปกรณ์
รวม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 3
3.1 กิจกรรมที่3. ป้ายผ้า
รวม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม5
4.1 กิจกรรมที่4. อาหารว่างพร้อมน้าดื่ม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 6
5.1 กิจกรรมที่ 5 ของรางวัล
รวม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 7
6.1 กิจกรรมที่ 7 ป้ายคณะกรรมการชมรมฯ
รวม
รวมเงินทั้งหมด (สองพันบำทถ้วน)

(นางสรัญญา เรือนคา)
ผู้เสนอโครงการ

จานวนเงิน (บาท)
200
200
200
200
360
360
400
400
400
240
240
2,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
2. แผนงำน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำรตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการพึ่งพาตนเอง
สามารถดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข
9. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้ง 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง มีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจาชั้น ผู้ปกครอง และชุมชนต้อง
ร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณา
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษากาหนดให้จัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งอาจดาเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข ดังนั้นงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนจึงเสนอ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนขึ้นมา
10.วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 เพื่อให้นักเรียนดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
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11. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการอยู่ในระดับดี
เยี่ยม (3)
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค์
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
การจัดกิจกรรมใช้งบประมาณ
นักเรียนมีพฤติกรรมที่สังคมต้องการ นักเรียนรู้จักแยกแยะความถูกผิด ดี
อย่างจากัดและให้เกิดประโยชน์
และพึงประสงค์ เป็นคนดี มีความสุข ไม่ดี เคารพกฏระเบียบของสังคม
สูงสุด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่
เก่ง ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
อย่างคุ้มค่า บูรณาการกับทุกฝ่าย
ทุกคนมีส่วนร่วม
ควำมรู้
นักเรียนรู้มารยาทในสังคม การปฏิบัติตนในสังคมอย่างเหมาะสม กฏระเบียบของสังคม
คุณธรรม
นักเรียนมีความ ซื่อสัตย์,รับผิดชอบ ความอดทน ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิ และให้เกียรติผู้อื่น รู้จักการรับและ
การให้ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
14. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
2. อบรมนักเรียน
แกนนา

ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
1-31 สิงหาคม 2564 - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯวางแผน
ดาเนินการเขียนโครงการ
มิ.ย.2565
-ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียนห้องละ 5
คน เข้าอบรมนักเรียนแกนนาดูแลเพื่อน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางสรัญญา เรือน
คา
-ครูที่ปรึกษา
-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
3. ตรวจความ
เรียบร้อยนักเรียน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
ตลอดปีการศึกษา

4. ประกาศยกย่อง
นักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ดี

ตลอดปีการศึกษา

5. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์บาเพ็ญ
ประโยชน์
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
6. กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
16. งบประมำณ

ธ.ค.2564

ตลอดปีการศึกษา

รำยละเอียดกิจกรรม
- จัดทาปฏิทินการตรวจความเรียบร้อย
ของนักเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
- ดาเนินการตรวจความเรียบร้อยของ
นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน

- จัดทาเกียรติบัตรมอบให้กับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมกระทาความดีเป็นแบบอย่าง
ให้กับคนอื่น เช่น เก็บสิ่งของส่ง,ช่วยเหลือ
ผู้อื่น,ประกวดพฤติกรรมนักเรียน
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การบาเพ็ญประโยชน์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์โดย บาเพ็ญ
ประโยชน์,ออกกาลังกาย

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน

เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
3,000 บำท(สำมพันบำทถ้วน)

-งานป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน

3,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,160
940
900
1,160
1,840
รวมทั้งสิ้น3,000 บำท (สำมพันบำทถ้วน)

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
-
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) งานพัสดุโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ประเมินคุณลักษณะ 8 ประการ
1. แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มี
คุณลักษณะ 8 ประการอยู่ 2. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 2. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ในระดับดีเยี่ยม(3)
21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
2. สังคมมีพลเมืองที่พึงปรารถนา
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการฯ
(นางสรัญญา เรือนคา)

ลงชื่อ

หัวหน้าฝ่ายผู้เห็นชอบโครงการฯ
(นางสรัญญา เรือนคา)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการฯ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

ที่

- อุปกรณ์ กิจกรรม

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ชื่อกิจกรรมที่1. อบรมนักเรียนแกนนา (เพื่อนดูแลเพื่อน)
1.

อาหารว่างพร้อมน้าดื่ม

80

5

400

2.

ป้ายผ้า

1

180

180

รวม

580

ชื่อกิจกรรมที่2. ซื้อวัสดุอุปกรณ์บาเพ็ญประโยชน์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.

จอบ

2

200

400

2.

เสียมเหล็ก

1

320

320

3.

ถุงดาใส่ขยะ

4 กิโล

50

200

4.

ฆ้อน

1

120

120

5.

มีดดายหญ้า

1

120

120

รวม

1,160

ชื่อกิจกรรมที่3. ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีความประพฤติดี
1.

กระดาษทาเกียรติบัตร

2

180

รวม

360
360

ชื่อกิจกรรมที่4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
1.

ฟุตบอล

1

900

900

รวม

900

รวมเงินทั้งสิ้น (สำมพันบำทถ้วน)

(3,000)
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ที่

ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1 อบรมนักเรียนแกนนา
1.1 กิจกรรมที่1.1 ป้ายผ้า

180

1.2

400

กิจกรรม 1.2 อาหารว่าง

2 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 2
2.1 กิจกรรมที่2.1 อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1,160

3 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม 3
3.1 กิจกรรมที่3.1 กระดาษทาเกียรติบัตร

360

4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.1 กิจกรรมที่4.1 ฟุตบอล

900

รวมทั้งสิ้น

3,000

(นางสรัญญา เรือนคา)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1.2
กลยุ ทธ์ที่ 1.2 พั ฒนานักเรีย นให้ มีสุข ภาวะที่ เหมาะสมตามวั ย มี ทัก ษะชี วิตสามารถในการพึ่ง พาตนเอง
สามารถดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่
ประเด็นการพิจารณา
1 คุณภาพผู้เรียน
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ตา ม หลั ก สู ต ร สถ า น ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานที่

ประเด็นการพิจารณา
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
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3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

การบริหารจัดการและการเรียนรู้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

10. หลักกำรและเหตุผล
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ นั ก เรี ย นเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้น นอกจากจะดาเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญ ประการหนึ่ง ของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจาก ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก
แล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการ
แข่ง ขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่ง ก่อให้ เกิดความทุกข์ ความวิตกกัง วล ความเครียด มีการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
ภาพความสาเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครู ทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสาคัญในการ
ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และ
ภาคภูมิใจใน บทบาทที่มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมต่อไป
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ดาเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้มีกระบวนการทางานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสาน
ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่มาตรฐาน คุณภาพ แล้วมี
ครูที่ปรึกษา และบุคลากรทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษามีส่วนร่ว มในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
11. วัตถุประสงค์
19) เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ

345
2)เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3)เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน
ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ร้อยละ 100
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) ครูที่ปรึกษามีความสามารถในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ และ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม/สิ่ ง แวดล้ อ ม มีระบบการบริหารจัดการ ระบบการ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ของ สถานศึกษาและสามารถขยายผล ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น ที่ มี
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ การเรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญา ประสิทธิภาพ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ ของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยมี ค วามรู้
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด เ ข้ า ใ จ ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด ความต้ อ งการ และความจ าเป็ นของ กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
จัดกิจกรรม
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
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คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564– กันยายน 2565
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
17. งบประมำณ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
1- 31 ตุลาคม 2564 เสนอโครงการ
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
1-30
1. ประชุ ม วางแผนจั ด การประชุ ม
กิจกรรม
พฤศจิกายน
ปฏิบัติการ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือ
2564
นักเรียน
2. ประชุมปฏิบัติการเรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. การดาเนิน
1 ธันวาคม 2564
3. ดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
กิจกรรม
ถึง
นักเรียน
30 กันยายน 2565
- การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- พัฒนาและส่งเสริม
- ป้องกัน/แก้ปัญหา(กลุ่มเสี่ยง) และ
ส่งต่อ
4. สรุปและรายงาน 20-30 กันยายน/2565 4. ประเมินผลโครงการ
ผลโครงการ
5. รายงานผล
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(สองพันบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

- ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

- ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
-คณะกรรมการ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
2,000
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,000
บาท
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
500
- 500 500
500
500
500
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร ) นางสรัญญา เรือนคา
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กำรประเมินผล
1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ การคัดกรองนักเรียน
คัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม
นักเรียน
2) ร้อยละของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง การสรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริม
และกลุ่มมีปัญหา
นักเรียน
3) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน
บันทึกการช่วยเหลือแก้ไข
4) ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วม พฤติกรรมนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
การสรุปรายงานกิจกรรมป้องกันและ
5) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ แก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรม
- นิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
6) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
ของครู
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา สอบถามความคิดเห็นนักเรียน และทุก
7) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ -ประเมินทบทวนระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ภายในโรงเรียน
นักเรียน

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
500
500

เครื่องมือที่ใช้
แบบคัดกรองนักเรียน
สรุปรายงานคัดกรอง
นักเรียน
แบบสรุปรายงาน
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
แบบบันทึกการช่วยเหลือ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
แ บ บ ส รุ ป ร า ย ง า น
กิ จ กร รมป้ อ งกั นและ
แก้ไขปัญหา
- แบบบันทึกการนิเทศ
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
ทบทวนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
2)นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3)ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสรัญญา เรือนคา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

349

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทรัพยำกรโครงกำร (ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร) ปีงบประมำณ 2565
หมำย
รำคำ/ จำนวน
แหล่ง
รำยกำร
จำนวน หน่วย
หน่วย เงิน งบประมำณ เหตุ
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4
แฟ้ม 100
400
ชั้น ม.1 และม.4
กล่องระเบียนสะสม ชั้น ม.1 และม.4
4
แฟ้ม 100
400
แฟ้มสรุปรายงานระบบดูแล ปี 63
2
แฟ้ม 100
200
ปากกา
1
กล่อง 150
150
เงินอุดหนุน
กระดาษ A4
2
รีม
220
กระดาษปกมารีน่า
1
ห่อ 150
150
กล่องเก็บอุปกรณ์/เอกสาร
1
กล่อง
240
ถุงผ้าใส่แฟ้มประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
12
ใบ
240
รวม
2,000

( นางสรัญญาเรือนคา )
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
รักษาความปลอดภัย
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ บุญมาเทพ
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม2564-กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒน
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ด้านการจัดการศึกษา
7,8,9,10,11,12

ตัวบ่งชี้ที่
7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 /
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 /
11.1 – 11.3 /
12.1 – 12.6
15.1/15.2

ด้านมาตรการส่งเสริม
15
10. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ สมบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ค วามสามารถและอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข
ด าเนิ น งานตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี พ ลั ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
11. วัตถุประสงค์
1.1)เพื่อสนับสนุนและมีงบประมาณรองรับด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เพื่อ อานวยความสะดวกและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
2.) เพื่อสนับสนุน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
2.) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1)
เพื่อสนับสนุนและมีงบประมาณรอง จัดหาอุปรณ์ให้แก่ นักเรียนที่ทาหน้าที่ จราจร จานวน
10คนเพื่อบริการดูแลด้านความปลอดภัยด้านจราจารจรในโรงเรียนให้กับนักเรียน คนอื่นๆ
ให้เกิดความปลอดภัยด้ารการจราจร จานวน 215 คน
1.2.) เพื่อสนับสนุน อุปกรณ์ ด้านการปฏิบัติเวรยามแก่ผู้ทาหน้าที่เวรรักษาการณ์ กลางคืน
และกลางวัน ทั้ง ครู นักการ รวม 30 คน ให้สถานศึกษามีความปลอดภัย
2.) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) โรงเรียนมีมาตรการ การรักษาษาความปลอดภัย การจราจรแลเวรรักษาการณ์
ในสถานที่ราชการ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

จัดกิจ กรรมสอดคล้องกั บสภาพ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
มีความตระหนักรู้ ในการใช้บริการ
เศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ศาสนาและ สาธารณูปโภค เป็นไปอย่างเหมาะสม อย่ า งระมั ด ระวั ง ภั ย ด้ า นการจราจร
วั ฒ น ธ ร ร ม ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ตามภาระกิจและตามความจาเป็น
และการจั ด วางบุ ค ลากรเพื่ อ การ
สถานศึกษาและชุมชน โดยมีกิจกรรมที่
รักษาการณ์สถานที่ราชการ
ช่วยส่งเสริมมีการด้านความปลอดภัย

ควำมรู้
1) บุคลกรทุกภาคส่วน องค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ ศักยภาพที่มี มาบริหารจัดการ การมีส่วนรวมในการรักษาความปลอดภัย
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ มืความซื่อสัตย์ และมีส่วนรับผิดชอบ ใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัย
3) มีความสามัคคี ปฏิบัติการตามมาตรการ
14. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
16. งบประมำณ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำร
ผู้รับผิดชอบ
รำยละเอียดกิจกรรม
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
โครงกำร
1.เสนอโครงการ/
1-31 ตุลาคม 2564
ฝ่ายบริหาร
เสนอบรรจุงบประมาณตามแผนงาน
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
1-30
ประชุ ม ชี้ แ จงคณะท างาน ผู้ บ ริ ห าร
ฝ่ายบริหาร
กิจกรรม
พฤษจิกายน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
2564
หัวหน้าฝ่ ายบิริห ารและคณะครูโ รงเรีย น
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่า ธันวาคม 2564
เสนอ ขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบ ฝ่ายบริหารงงาน
วัสดุตามโครงการ
กันยายน 2565
การทางราชการ
บุคคล
4.รายงานผล
1 กันยายน/2565
1) เอกสารหลั ก ฐานบั น ทึ ก ผลการ ฝ่ายบริหารงาน
ปฏิบัติหน้าที่
บุคคล
2) แบบติดตามประเมินผล
เงินอุดหนุน
4,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
4,000
บาท
(สี่พันบำทถ้วน)
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17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
2,000
2,000
รวมทั้งสิ้น4,000.-บำท (สีพ่ ันบำทถ้วน)

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
-

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. ผู้เกี่ยวข้อง
7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
8) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
9) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
10) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
2. การเกิดอุบัติภัยเป็นศูนย์
6) การตรวจสอบ ติ ด ตามจาก 8. แบบเอกสารหลัก ฐาน แบบ
3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ
แบบบันทึก เวรประจาวันเวร
บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่
จราจรในโรงเรียน
รักษาการกาณ์
9. อุปกรณ์ อานวยความสะดวก
7) การ รว บสถิ ติ ร วมตามบบ
ด้านการจราจร เช่น นกหวีด
บันทึก
เสื้อสะท้อนแสง ถุง มื อขาว
ไฟฉาย
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.) การการเกิดอุบัติภัย ด้านการจราจรในโรงเรียน และภัยต่างๆ เป็นศูนย์
2.) เกประโยชน์ ต่อการวางแผนและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน โรงเรียน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นายสุพจน์ บุญมาเทพ)
ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสรัญญา เรือนคา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยในกิจกรรม
15. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
1.
2.
3.

จำนวน
(หน่วย)
ชื่อกิจกรรม งำนรักษำควำมปลอดภัย
ค่าอาหารการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
ค่าวัสดุ-อุปกณ์งานจราจร
ค่าดูแลรักษากล้องวงจรปิด
รวม
รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

รำคำ
(ต่อหน่วย)
1,000.1,000.2,000.-

( นายสุพจน์บุญมาเทพ )
ผู้เสนอโครงการ

รวมเป็นเงิน
(บำท)
1,000.1,000.2,000.4,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
ส่งสริมกิจกรรมนักรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนฤมลจาอินทร์
4. ลักษณะโครงกำร ( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร เริ่มเมื่อ ตุลาคม 2564 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 กันยายน 2565
5. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกล ยาเสพติด
6. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
8. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
ประเด็นพิจารณา
1. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
9. หลักกำรและเหตุผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงก็เป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
ดังนั้นผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้ จัดทาโครงการส่งสริมกิจกรรมนัก
รียนตามหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแสดงความ
คิดเห็นตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย การที่นักเรียนเรียนจากตาราอย่างเดียวเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นน้อยเกินไป การที่มีเวทีให้นัก เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ หรือนักเรียนมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน ก็จะสามารถทาให้นักเรียนเติบโตในสังคม
อย่างเข้มแข็งได้
10. วัตถุประสงค์
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1.1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
1.2) เพื่อปลูกฝังยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
11. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับ “ดี” ขึ้นไป
1.2) ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
1.3) ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนและสังคม
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ สภาพ
เศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ศาสนาและ
วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
และชุมชน โดยมีกิจ กรรมที่ช่วยส่ง เสริม
พัฒนาการทั้ ง 5 ด้ านของผู้เ รียนมีค วาม
ยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการของผู้เรียน
ในระดับที่นาเสนอผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ
โดยมีผู้ ปกครองคอยให้ค าแนะนา เป็ น
วิ ท ย า ก ร เ ป็ น ผู้ จั ด ห า สื่ อ / วั ส ดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลและใช้ชุ มชนเป็ น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีครูเป็น
ผู้อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

มีเหตุผล
กิจ กรรมมีค วามหลากหลายของเนื้อหาตาม
สภาวะภู มิ สั ง คมของสถานศึ ก ษา ปลูก ฝั ง ให้
ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้อง
กั บ ห ลั ก ปรั ช ญา ข อง เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง
ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็นผู้นาหรือ
สนับสนุน มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อม
กับความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อม
ของ สถานศึ ก ษาและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรมสอดคล้องกับกับ
ความคิด ความต้องการ และความจาเป็นของ
สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการวางแผนที่
ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง แสดง
ถึ ง ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี มี ก ารวางแผนยื ด หยุ่ น มี
ข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เกิดขึ้น

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2)รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
13. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม
ของ ผู้ เ รี ย น มี ก าร
พัฒนาทัก ษะ ความมี
ระเบียบวินัย มีสั มมา
ค า ร ว ะ ซื่ อ สั ต ย์
ก ตั ญ ญู ส่ ง เ ส ริ ม
สติ ปั ญ ญา แยกแยะ
ถู ก ผิ ด ค วร ไ ม่ ค ว ร
แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม
ขยันหมั่นเพียร อดทน
สนใจใฝ่ รู้ ท าตนให้
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
สังคม
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14. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
1. ผู้นำประชำธิปไตย

2. เทิดทูนพระคุณครู (พิธีไหว้
ครู)

3. คณะกรรมกำรนักเรียน
“เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ”

ระยะเวลำใน
กำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
พ.ย. 2564 1. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและ
อบรมบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการนักเรียน
- รับสมัครนักเรียนชั้นม.5
-หาเสียง
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
2. การเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้าน
มิ.ย.2565 นักเรียน
- รวมกลุ่มหมู่บ้าน
- หาเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกานัน
- เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน-กานันนักเรียน
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมวันประชาธิปไตย
ม.ค.2565 - สร้างความรู้ทัศนคติที่ดีในกิจกรรม
ไหว้ครู
- นักเรียนทุกห้องเรียนร่วมกันจัดทา
พานไหว้ครู โดยไม่มีการแข่งขันและ
ไม่หวังรางวัลในการทาพานไหว้ครู จัดพิธีไหว้ครูด้วยหัวใจกตัญญู
กตเวทิตา
ตลอดปี
- จัดทาโครงงานคุณธรรมในระดับ
การศึกษา โรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน
- จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” เช่น การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
นักเรียน การรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
ร่วมกันทาความสะอาดห้องน้า การ
ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน และการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางสาวนฤมล
จาอินทร์

นางสาวนฤมล
จาอินทร์

นางสาวนฤมล
จาอินทร์

359
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
4. วันสถำปนำโรงเรียน
5. วันอำลำสถำบัน

ระยะเวลำใน
กำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
21 ก.พ.64 - คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับ
โรงเรียนจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
มี.ค. 2565 - จัดกิจกรรมวันอาลาสถาบันให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่จบการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางสาวนฤมล
จาอินทร์
นางสาวนฤมล
จาอินทร์

15. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

7,500
-

บาท
บาท
บาท
บาท
-

7,500

บาท
บาท

16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
มิ.ย.
ส.ค.
ก.ย.
2564
2564 2565 2565 2565
2565
2565
2565
2565
500
1000
500 1500 3000
500
500
รวมทั้งสิ้น 7,500
บำท (เจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสาวนฤมลจาอินทร์
18. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

19. กำรประเมินผล

360
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม
2. สนองต่อมาตรฐานและเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม

วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ตั้ ง คณะกรรมการท าการ 1. แบบประเมินนักเรียน
ประเมิน
2. แบบติดตามประเมินผล
2. ติดตามประเมินผล

20.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงออกตามศักยภาพ ตามความสามารถและตาม ความพึง
พอใจของตนเอง
2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนฤมลจาอินทร์)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

ชื่อกิจกรรม... ส่งสริมกิจกรรมนักรียน
1. ผู้นำประชำธิปไตย
1. ปากกาเคมีหัวไม้
2.กระดาษชาร์ทสี 110 แกรมคละสี
4. กระดาษเกียรติบัตร
5. ป้ายผ้า
6. แฟ้มเอกสารA 4 ตราม้าคละสี
7. กระดาษ A4 80g 500 แผ่น double A
8. ปากกา
2.

3.

4.
5.

จานวน (หน่วย)

ราคา
รวมเป็นเงิน
(ต่อหน่วย) (บาท)

6 ด้าม
12 แผ่น
1ริม
3 ผืน
2 แฟ้ม
1ริม
1 ชุด

20
10
210
180
100
210
100

120
120
210
540
200
210
100
1,500

เทิดทูนพระคุณครู(พิธีไหว้ครู)
1. ป้ายผ้า
2. ด้ายสายสิญจน์
3.กระดาษ A4 80g 500 แผ่น double A

1 ผืน
1 มัด
1 ริม

180
110
210

180
110
210
500

คณะกรรมกำรนักเรียน
“เรำทำควำมดีด้วยหัวใจ”
1. แฟ้มเอกสารA 4 ตราม้าคละสี
2. ป้ายไวนิล
3. น้ายาล้างห้องน้า

1 แฟ้ม
1 ป้าย
4 ขวด

100
300
150

วันสถำปนำโรงเรียน
ถวายซองปัจจัยและเครื่องไทยธรรมใน
พิธีสงฆ์(วันสถาปนาโรงรียน)
วันอำลำสถำบัน
จัดเลี้ยงอาหาร-เครื่องดื่ม น.ร.ชั้น ม.6

1,500

1,500

100
300
600
1,000
1,500

3,000

3,000

3,000
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
1

กิจกรรมที่1 ผู้นาประชาธิปไตย

1,500

2

กิจกรรมที่2 เทิดทูนพระคุณครู(พิธีไหว้ครู)

3

กิจกรรมที่3 คณะกรรมการนักเรียน “เราทาความดีด้วยหัวใจ”

1,000

4

กิจกรรมที่4 วันสถาปนาโรงเรียน

1,500

5

กิจกรรมที่5 วันอาลาสถาบัน

3,000

500

รวม

7,500

(นางสาวนฤมลจาอินทร์)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผู้รับผิดชอบ
นางมงคลยา พานดง
4. ลักษณะโครงกำร
()โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนด้ำน
มำตรฐำนที่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1,3

ตัวบ่งชี้ที่
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
3.1,3.2,3.3

10. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยัง
ส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจน
เกิดปัญ หาต่างๆ ของสัง คมตามมา เช่น สาหรับ เด็ก และเยาวชน ได้แก่ ปัญ หาการก่อเหตุทะเลาะ
วิ ว าท ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ปั ญ หาการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย เรี ย น ปั ญ หาการติ ด
เกมส์ นอกจากนี้แล้วการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาโดยไม่คานึง ถึง ผลที่เกิดขึ้น และลืมรากเหง้า
วัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเข้าร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น เด็กๆ
และเยาวชนมักใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันมากกว่าที่จะพูดคุยกันโดยตรง ทาให้เกิดสังคมใหม่ที่เรียกว่า
สังคมก้มหน้า และสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า THAILAND 4.0
ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งคือการจะทาโครงการที่ให้เด็กๆและเยาวชนซึ่ง
เป็นนักเรียนของโรงเรียนทุ่งกว๋า ววิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการกิจ กรรมและเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรม
โดยเฉพาะโครงการวิถิถิ่น วิถีไทย จะขัดเกลาพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในกลุ่มและการพูดคุยกันมากขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ และมีค่านิยม 12 ประการ
2) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 193 คน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นบุคคลคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิจกรรมมีความหลากหลายของ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมของ คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี พัฒ นาทั ก ษะ ความมี ร ะเบี ย บ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ คิ ด อุ ปนิ สั ย แล ะ พ ฤติ ก ร ร ม วิ นั ย มี สั ม มา คารวะ ซื่ อ สั ต ย์
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด าเนิ น การ แยกแยะถู ก ผิ ด ควรไม่ ค วร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ โดยนั ก เรี ย น และมี ค รู เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอผู้เรียน หรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด ความก้ าวหน้ า ไปพร้อ มกั บ ความ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ สมดุ ล ทาง เศรษฐ กิ จ สั ง คม/
เรี ย นรู้ และลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยมี สิ่งแวดล้อมของ สถานศึกษาและ
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น สามารถขยายผลการเรียนรู้ ความ
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ เข้ าใจแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม พอเพีย งออกสู่ ชุม ชนได้ กิ จกรรม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ สอดคล้อ งกั บกั บ ความคิ ด ความ
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ ต้ อ งการ และความจ าเป็ น ของ
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
สะดวกในการจัดกิจกรรม
การวางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มี
หลั ก คิ ดแ ล ะ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิจกรรมสอดคล้ องกับหลักวิชาที่
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มี
การวางแผนยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอ
ทางเลือ กหากมี การเปลี่ ยนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
7) มีจิตอาสา พอเพียง เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
8) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
9) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
- โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
- วัดในตาบลทุ่งกว๋าว และตาบลบ้านขอ (หมู่บ้านที่นักเรียนอาศัย) อาเภอเมืองปานจังหวัดลาปาง
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรมที่
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1)เสนอ
โครงการ/
คณะทางาน
2) ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

ระยะเวลำ
1 สิงหาคม- 30 กันยายน
2561

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1-30
สิงหาคม
2561

3) การดาเนิน
กิจกรรม
3. 3) กิ จก ร ร ม
หนึ่ ง ห้ อ ง เ รี ย น
ห นึ่ ง โ ค ร ง ง า น
คุณธรรม

1. คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นแต่ล ะห้ อ งเรี ยน5คน อบรม ตลอดปีการศึกษา
นักเรียนรับความรู้ เรื่องการทาโครงงานคุณธรรม
2. นักเรียนแต่ละห้องจัดทาโครงงานคุณธรรม
3. จัดนิทรรศการโครงงาน
4. ประกวดโครงงานคุณธรรม แยกเป็น ม.ต้นและ
ม.ปลาย
4 ) ต ร ว จ ส อ บ 1) ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม
1-30 กันยายน 2564
ประเมินผล
5)สรุปรายงานผล 1)สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม
1-10 ตุลาคม 2564
การประเมิน
16. งบประมำณ/
เงินอุดหนุน
5,000 บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
5,000
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
5,000
5,000

บาท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565
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18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางมงคลยา พานดง
19. ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
กำรประเมินผล
นักเรียน บุคลากรเป็นผู้มี
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 10. แบบประเมินกิจกรรม
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12
ประการ คือ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไ ว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นวิถีถิ่นวิถี
ทุ่งกว๋าว
3. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนาความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
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ลงชื่อ
(นางมงคลยา พานดง)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสรัญญา เรือนคา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดประมำณค่ำช้จ่ำยแนบท้ำย
1. โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม (งบ อบต.)
วัสดุอุปกรณ์จัดทาโครงงานคุณธรรม
1
พีพีบอร์ด 4 มิล 130*246 สีน้าเงิน
2
แฟ้ม 3 ห่วง สีเหลือง
3
ไส้แฟ้ม เอ4
4
กระดาษปรู๊ฟสร้างแบบ
5
สติเกอร์ใส เอ 4
6
ปากกาเคมี คละสี
7
ของรางวัล
1. รางวัลที่ 1
2. รางวัลที่ 2
3. รางวัลที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น ( ห้ำพันบำทถ้วน )

6 แผ่น
6 แฟ้ม
10 ห่อ
100
1 รีม
1 กล่อง

265
85
20
5
130
205

1,590
510
200
500
130
205

2 รางวัล 300
2 รางวัล 250
2 รางวัล 220

600
500
440
5,000
5,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ…2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ..... ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ....................
2. ฝ่ำย/งำน
......บริหารงานบุคคล.....................................................
3. ผู้รับผิดชอบ
……นางมงคลยา พานดง……………………………………………
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ต.ค.2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึ กษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 5สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่ ประกันคุณภำพภำยใน
ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำนด้ำน
1 คุณภาพผู้เรียน
1.1,1.2
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.3,2.5,2.6
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
10. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยัง
ส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใ ห้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน ในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา ได้แก่ ขาดความตระหนึกรักความเป็นไทย นอกจากนี้แล้วการรับเอาวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามาโดยไม่คานึงถึงผลที่เกิดขึ้น และลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการเข้าร่วมกับกิจกรรมท้องถิ่น เด็กๆและเยาวชนมักใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันมากกว่า
ที่จะพูดคุยกันโดยตรง ทาให้เกิดสังคมไหม้ที่เรียกว่าสังคมก้มหน้า
ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งคือการจะทาโครงการที่ให้เด็กๆและเยาวชนซึ่งเป็น
นักเรียนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยเฉพาะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสานึกในสถาบันชาติและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์
2.. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและค่านิยมที่ดีงาม
3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 189 คน
ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนร้อยละ 90 สานึกในสถาบันชาติและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องและค่านิยมที่ดีงามและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิจกรรมมีความหลากหลายของ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมของ คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก าร
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธี พัฒ นาทั ก ษะ ความมี ร ะเบี ย บ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ คิ ด อุ ปนิ สั ย แล ะ พ ฤติ ก ร ร ม วิ นั ย มี สั ม มา คารวะ ซื่ อ สั ต ย์
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด าเนิ น การ แยกแยะถู ก ผิ ด ควรไม่ ค วร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ โดยนั ก เรี ย น และมี ค รู เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอผู้เรียน หรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้
มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด ความก้ าวหน้ า ไปพร้อ มกั บ ความ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ สมดุ ล ทาง เศรษฐกิ จ สั ง คม/
เรี ย นรู้ และลงมื อ ปฏิ บั ติ โดยมี สิ่งแวดล้อมของ สถานศึกษาและ
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น สามารถขยายผลการเรียนรู้ ความ
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ เข้ าใจแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม พอเพีย งออกสู่ ชุม ชนได้ กิ จกรรม
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ สอดคล้อ งกั บกั บ ความคิ ด ความ
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ ต้ อ งการ และความจ าเป็ น ของ
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมี
สะดวกในการจัดกิจกรรม
การวางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มี
หลั ก คิ ดแ ล ะ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กิจกรรมสอดคล้ องกับหลักวิชาที่
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มี
การวางแผนยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอ
ทางเลือ กหากมี การเปลี่ ยนแปลง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1. นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2. รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
คุณธรรม
1. มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
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15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1. เสนอโครงการ/
ตุลาคม 2564
คณะทางาน
2. ประชุมชี้แจง/กิจกรรม
15-30
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่าย
พฤศจิกายน บริหารงานบุคคล
2564
3. การดาเนินกิจกรรม
1. กิจกรรมรักชาติและ ตลอดปีการศึกษา - อบรมสร้างจิตสานักในความรักชาติ
สานึกในพระมหา
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
สถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิ
ยมที่ดีงาม

1-30 พฤศจิกายน
2564
16-30
พฤษภาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางมงคลยา พาน
ดง
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล
นางมงคลยา พาน
ดง

- กิจกรรมมารยาทไทย ยิ้มใส ไหว้สวยนางมงคลยา
อบรมวิธีการไหว้ตามระดับบุคคล
พานดง
- นักเรียนในการไหว้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
- นักเรียนไหว้ผู้ปกครองก่อนมาเรียน
- กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้อาวุโส
3. กิจกรรมสมาธิสร้างสติ ตลอดปีการศึกษา - อบรมนักเรียนเกี่ยวกับฝึกสมาธิ
ครูประจาวิชา
เกิดปัญญา
- ปฏิบัติสมาธิช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ
ทุกวัน พุธ-ศุกร์
- นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกวิชา
1-3 นาทีและครูสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่ดี
งาม (มีสติ เกิดปัญญา)
4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต วันศุกร์ ตลอดปี - นักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริต
ครูที่ปรึกษา
การศึกษา
ศึกษาทุกวันศุกร์
- กิจกรรมบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ
- นักเรียนนาแนวคิดโรงเรียนสุจริตขยาย นักเรียนแกนนาช่อ
สู่ชุมชน “กิจกรรมคาราวานต้านทุจริต”
สะอาด
5. กิจกรรมเพชร
วันสถาปนา
- คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็น
งานส่งเสริม
ทองกวาว
โรงเรียน 21 เพชรทองกวาว แบ่งเป็น 4 ประเภท
คุณธรรมจริยธรรม
กุมภาพันธ์ 2565 1. ด้านเรียนดี คัดเลือกจากนักเรียนที่มี
ครูหัวหน้าระดับ
ผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น
2. ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

4. ตรวจสอบประเมินผล
5. สรุปรายงานผลการ
ประเมิน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน

1-30 กันยายน
2565
1-30 ตุลาคม
2565

รำยละเอียดกิจกรรม
ห้องเรียน โรงเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน
3. พฤติกรรมดีมีจิตอาสาในห้องเรียน ใน
โรงเรียน
4. พฤติกรรมดีมีจิตอาสาในครอบครัว
และในชุมชน
วิธีการโดยการคัดเลือกจากนักเรียน
ห้องละ 1 คน รวม 24 คน
-นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียน
ตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม
สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

นางมงคลยา พาน
ดง
นางมงคลยา พานดง
น.ส.นฤมล
จาอินทร์

16. งบประมำณที่ใช้ทั้งหมด
จานวน
....3,500.....
บาท
แหล่งงบประมำณ
( ) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จานวน
…………3,500……….
บาท
( ) เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน
…………………………………. บาท
 กิจกรรมวิชาการ
 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมทัศนศึกษา
 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19)
() เงินระดมทุน
จานวน
…………………………………. บาท
() เงินสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว๋าว
จานวน
…………………………………. บาท
() เงินอื่นๆ ระบุ........................ จานวน
…………………………………. บาท
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
3,500
รวมทั้งสิ้น .....3,500.....บำท (.....สำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน.........)
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18. ผู้เกี่ยวข้อง
1.……ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม…..
19. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กำรประเมินผล
1. นักเรียนที่เข้าอบรมสร้างจิตสานักใน
- ประเมินการเข้าร่วม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้อย กิจกรรม
ละ 100
-สังเกตพฤติกรรมการ
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน ปฏิบัติกิจกรรม
ชาติและพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100
3. นักเรียนผ่านตัวชี้วัด “รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์”คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป
4. นักเรียนที่ผ่านการอบรมมารยาทไทย
ร้อยละ 100
5. นักเรียนในการไหว้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ร้อยละ100
6. นักเรียนในการไหว้ผู้ปกครองก่อนมา
เรียน ร้อยละ90
7. นักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมฝึกสมาธิ
ร้อยละ 100
8. วิชาที่ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน ร้อย
ละ 90
9. นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาทุกวันศุกร์ร้อยละ 95
10. นักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 95
11. นักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็น
เพชรทองกวาว 4 ด้านคือ ด้านเรียนดี ด้าน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในห้องเรียน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ด้าน
พฤติกรรมดีมีจิตอาสาในห้องเรียน ใน
โรงเรียน
ด้านพฤติกรรมดีมีจิตอาสาในครอบครัวและ
ในชุมชน
วิธีการโดยการคัดเลือกจากนักเรียน ห้อง
ละ 1 คน รวม 24 คน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยใช้ google form
-แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรม
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คุณลักษณะ
พฤติกรรมบ่งชี้
อันพึงประสงค์
/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รักศาสนา 1.นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ 2.นักเรียนทุกคนยืนตรงเคารพธง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2. ซื่อสัตย์
นักเรียนร้อยละ 90 ส่งการบ้าน
สุจริต
ตรงเวลาและทาการบ้านได้ด้วย
ตนเอง
3. นักเรียนมี 1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วม
วินัยในตนเอง กิจกรรมตรงเวลา
2. นักเรียนร้อยละ 90แต่งกาย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. นักเรียนใฝ่ 1.นักเรียนร้อยละ 90เข้าเรียน
เรียนใฝ่รู้
ตรงเวลา
2. นักเรียนร้อยละ 90 ตั้งใจเรียน
5.มุ่งมุ่นในการ นักเรียนร้อยละ 90 ทางานที่
ทางาน
ได้รับมอบหมายงาน ทั้งจีนาน
กลุ่ม และงานเดี่ยว
6.รักความเป็น นักเรียนทุกคนรักความเป็นไทย
ไทย
- การไหว้ทักทาย
7.มีจิต
นักเรียนร้อยละ 90มีจิตสาธารณะ
สาธารณะ
เช่น ทาความสะอาดห้องเรียน
ลบกระดาน ปิดหน้าต่าง ปิดไฟ
ปิดพัดลม

วิธีการประเมิน/
การประเมินผล
1. ประเมิ นจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม วันรักษ์ไทย
วันอาเซียน
2. ประเมินจากการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา
3. ประเมินจากแบบ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
4. การสังเกตจากการทา
กิจกรรมในห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินจาก google
from
1. แบบประเมิ น การเข้ า
ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ไทย.
2. แบบประเมิ น การเข้ า
ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
3. แบบประเมิ น การเข้ า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนสานึกในสถาบันชาติและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์
2.. นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและค่านิยมที่ดีงาม
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(........นางมงคลยา พานดง.....)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
( นายหัสรินทร์ ดอนดี )

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รำยกำร
จำนวน
รำคำ
1. กิจกรรมรักชาติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์
1.1 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
1 ผืน
200
- ป้ายผ้า
12 แผ่น
20
ภาพโปสเตอร์
24 แผ่น
10
กระดาษรองบอร์ด
1.2 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
1 ผืน
290
- ป้ายผ้า
12 แผ่น
20
ภาพโปสเตอร์
24 แผ่น
10
กระดาษรองบอร์ด
1.3 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง
12 แผ่น
20
ภาพโปสเตอร์
24 แผ่น
10
กระดาษรองบอร์ด
1.4 วันปิยมหาราช
- พวงมาลา
1 พวง
1,000
1.5 วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
12 แผ่น
20
ภาพโปสเตอร์
24 แผ่น
10
กระดาษรองบอร์ด
2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
1. กิจกรรมไหว้สวยยิ้มใส
2.กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้อาวุโส
3. กิจกรรมสมาธิสร้างสติเกิดปัญญา
4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
5. กิจกรรมเพชรทองกวาว
รวมทั้งสิ้น

รวม

200
240
240
290
240
240

240
240
1,000
240
240
3,500
3,500
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์

จำนวนเงิน
(บำท)
……3,500

1 กิจกรรมที่ 1....กิจกรรมรักชาติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย์ ...
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
…………………………………………………….
3 กิจกรรมที่ 3 สมาธิสร้างสติเกิดปัญญา……………………………………………

……………………

4 กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนสุจริต…………………………………………………………….

……………………

5. กิจกรรมที่ 5 เพชรทองกวาว

……………………
รวมเงินทั้งหมด

(ลงชื่อ)
(…นางมงคลยา พานดง.)

……………………

……3,500 ..

ผู้เสนอโครงการ
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ฝ่ำยบริหำร
งำนแผนงำนและ
งบประมำณ
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3. ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและงบประมำณ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
1.1 พัฒนาสานักงาน
1.2 งานสารบรรณ
1.3 งานการเงิน
1.4 งานแผนงาน
1.5 งานพัสดุ
1.6 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
2 โครงการจ้างนักการภารโรง (สว่าง,สมจิตร)งบสมาคมฯ
3 โครงการค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.1 ค่าไฟฟ้าโรงเรียน
3.2 ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้า
3.3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3.4 ค่าโทรศัพท์สานักงาน
3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์
3.6 ค่าส่งไปรษณีย์
รวม

จำนวนเงิน (บำท)
อุดหนุน กพร
14,000
2,500
-

รวม(บำท)

ระดมฯ
-

อบต.
-

อื่นๆ
-

2,500

-

-

-

-

2,000
2,000
2,000
3,000
100,800
190,800

-

73,200
-

-

27,600
-

130,000
800
20,000
3,000
35,000
2,000

-

-

-

-

305,600

0

73,200

0

ผู้รับผิดชอบ

14,000 ครูหัสรินทร์
2,500
ครูจรรยา
2,500

ครูจรรยา

2,000
ครูสถิตย์
2,000 ครูหัสรินทร์
2,000
ครูนฤมล
3,000
ครูจรรยา
201,600
ครูจรรยา
190,800
130,000
800
20,000
3,000
35,000
- 2,000

ครูสถิตย์

27,600 406,400
407
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รำยละเอียดโครงกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนแผนงำนและ
งบประมำณ

383
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
***************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
2. แผนงบประมำณ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ บริหารงบประมาณ
4. ลักษณะโครงกำร () งานประจา( )โครงการใหม่ ( ⁄ ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565
6. สนองยุทศำสตร์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
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10. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยฝ่ายบริ หารงานวิชาการ ฝ่ายบริ หารงานงบประมาณ ฝ่า ย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียนนั้น มีฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และะเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจ กรรมต่ างๆ ของโรงเรียน สามารถดาเนินไปด้วยความถูกต้อ ง
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารจัดการงบประมาณ บรรลุ
ตามวั ตถุป ระสงค์ ถูกต้ อ งตามระเบีย บของทางราชการ โปร่ง ใส และสามารถ ตรวจสอบได้ กลุ่ มงาน
งบประมาณจึงได้จัดทาโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณขึ้น
11. วัตถุประสงค์
11.1 เพื่ อให้ ส านั ก งานมี ร ะบบท างานและความพร้ อมด้ า นวั ส ดุ ครุ ภั ณฑ์ แ ละเทคโนโลยีใ นการ
บริหารงาน
11.2 มีระบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน
11.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการทางธุรการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและมี มาตรฐาน
งานสานักงาน งานสารบรรณ รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน งานนโยบายและแผนเป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐาน งานการเงินและบัญชี โปร่งใส เป็นปัจจุบัน และกฎระเบียบทางราชการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง งานส่งเสริมประสิทธิภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน

12. เป้ำหมำย
12.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 190 คน ครูและบุคลากร จานวน 27 คน
2. จัดระบบงานของฝ่ายบริหารงบประมาณเกี่ยวพัน ต่อเนื่อง อย่างมีระบบ มีการวางแนวปฏิบัติในการบริหาร
อย่างชัดเจน
12.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ระบบงานสานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีการวางระบบ จัดรูปแบบการทางานอย่าง
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน มีความรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นในการบริการและ
มีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
กาหนดนโยบาย แผนงาน ก าหนดระเบี ย บ ธรรมเนี ย ม
โครงการ และกิจกรรม และการ ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ และแผน วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ที่ ส่ ง เสริ ม
ปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษาให้ ความมีระเบียบวินัย เคารพธรรม
ครอบคลุม การพัฒนาการศึกษา เนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคม
มีก ารดาเนิน การตามแผนอย่ า ง ส่วนรวม
เป็ น ระบบ และมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของบุ ค ลากร มี ก าร
พัฒนาทักษะ ความมีวินัย ซื่อสัตย์
และส่ง เสริ มความขยั นหมั่นเพีย ร
อดทน สนใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม

ควำมรู้
1) บุคลากรมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
10) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
11) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
12) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.จัดชื้อจัดจ้าง

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน

รำยละเอียดกิจกรรม

1- 30 กันยายน 2564

ฝ่ายบริหาร

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

3.กิจกรรมตามแผน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
4. สรุปรายงาน
โครงการ

กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

- รวบรวมข้อมูล
- สรุปข้อมูล
- รายงานผล

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
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16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

14,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
-

14,000

บาท
บำท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 5,500 5,000 5,000 4,000 3,000 3,000 7,500 7,000 6,000 3,000 3,000
3,500
5,000
3,500
2,000
รวมทั้งสิ้น14,000
บำท (หนึ่งหมื่นสี่พนั บำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายหัสรินทร์ ดอนดี
19. ผู้เกี่ยวข้อง
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู
1 สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจในการ
นักเรียนครู ผู้บริหาร ชุมชนที่มี
ดาเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ ต่อการดาเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน
ที่มีต่อการดาเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
21.1 สานักงานมีระบบทางานและความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีในการบริหารงาน
21.2 ระบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน
21.3 ประสิทธิภาพการบริหารและบริการทางธุรการทุกด้านมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำสำนักงำน
ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2564
ที่
รำยกำร
จำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย จำนวนเงิน
1 กระดาษโทรสาร
3
หลอด
100
300
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 g 500 แผ่น
3
รีม
125
375
3
2
โหล
100
200
4 แฟ้มหนีบดา 1 นิ้ว ตราช้าง
4
แฟ้ม
53
212
5 หมึกเติม epson
1
ชุด
800
800
6 สมุด เบอร์ 2
2
เล่ม
85
170
7 น้ายาลบคาผิด ขนาด 10 ml
5
อัน
40
200
8 ปากกาเน้นข้อความ Bic (สีเขียว เหลือง)
4
ด้าม
30
120
9 กระดาษปก 110 g A4 ขาว เหลือง ส้ม
3
ห่อ
97
291
10
1
ห่อ
115
115
11 แลคซีนส์ ขนาด 1.5 นิ้ว
2
ม้วน
35
70
12 แลคซีนส์ ขนาด 1 นิ้ว
2
ม้วน
30
60
รวม(สองพันสี่ร้อยเก้ำสิบสำมบำทถ้วน)
2,500.กิจกรรมที่ 2 งำนสำรบรรณ
ที่ รำยกำร
จำนวน หน่วย รำคำต่อหน่วย จำนวนเงิน(บำท)
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g 500 แผ่น
2
ริม
125
127
2 ลวดเสียบ(โรบิน)(300ชิ้น)
10 กระปุก
40
400
3 ซองจดหมาย ยาวสีขาว มีครุฑ 9/100(1*50)
5
มัด
30
150
4 ซองจดหมาย สีน้าตาล A4 ไม่ขยายข้าง
24
ซอง
3
30
5 ซองจดหมาย สีน้าตาล A4 ขยายข้าง
20
ซอง
5
100
6 ไส้แฟ้มใส (ซองอเนกประสงค์ตราช้าง 11 รู)
20
ห่อ
20
400
7 แฟ้มสอด A4 (สีเขียว)
3
แฟ้ม
85
255
8 กระดาษแฟกซ์
3
ม้วน
100
300
9 สมุดเบอร์ 2
5
เล่ม
30
150
10 แลคซีนส์ ขนาด 1 นิ้ว
5
ม้วน
30
150
11 ลวดเย็บ เบอร์ 10-1M
3
โหล
100
300
12 ลวดเย็บ เบอร์ M8-1M
1
โหล
200
200
รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันบำทถ้วน)
2,500.-
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กิจกรรมที่ 3 งำนกำรเงิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รำยกำร

จำนวน หน่วย

สมุดเงินสด
1 เล่ม
ทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจาวัน
2 เล่ม
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
2 เล่ม
กระดาษโรเนียวกรุ๊ฟขาวสั้น 34k A4
2 รีม
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g 500 แผ่น
4 รีม
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ(หน่วยงานย่อย
1 เล่ม
(เล่มเหลืองของมัธยมฯ) แบบ 402
หลักฐานการขอเบิก(เล่มเหลือง-ของมัธยมฯ)
2 เล่ม
สมุดเบอร์ 4
6 เล่ม
แฟ้ม ตราช้าง 3 นิ้ว
6 แฟ้ม
ไส้แฟ้มสอด A4
3 ห่อ
กาว UHU จุ 50 cc
2 หลอด
กาวลาเท็กช์ 16 ออนซ์
2 ขวด
รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันห้ำร้อยแปดสิบบำทถ้วน)

รำคำต่อ จำนวนเงิน
หน่วย
(บำท)
40
40
40
80
40
80
90
180
90
360
40
40
40
50
105
21
33

80
300
630
63
66
80
2,000.-

กิจกรรมที่ 4 งำนแผนงำน
ที่
1
2
3
4

รำยกำร

จำนวน

หน่วย

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g 500 แผ่น
2 ริม
แฟ้ม ตราช้าง 3 นิ้ว
4 แฟ้ม
แฟ้ม 3 ห่วง
4 แฟ้ม
ไส้แฟ้มสอด A4
6 แพ็ค
รวมเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันบำทถ้วน)

รำคำต่อ จำนวนเงิน
หน่วย
(บำท)
110
220
105
420
55
220
21
126
2,000.-
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กิจกรรมที่ 5 งำนพัสดุ
ที่

รำยกำร

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

ลวดเสียบ
กาวลาเท็กซ์
ไส้เม็ค เบอร์ 10
แฟ้ม 3 นิ้ว
น้ายาลบคาผิด
กระดาษปก สีชมพู – เขียว F 4
ปากกาเขียนเหล็ก
กระดาษดับเบิลเอ
แฟ้มสอดปก
ปากกาเขียน ซีดี
ปากกาลูกลื่นสีดา แดง น้าเงิน
เปเปอร์แท็ค
ซองขยายข้าง A4
กระดาษปก A 4
รวม (สี่พันบำทถ้วน)

จำนวน

หน่วย

11 กล่อง
1 ขวด
2 โหล
6 อัน
3 ขวด
4 รีม
4 ด้าม
10 รีม
4 อัน
3 ด้าม
12 ด้าม
6 อัน
30 ซอง
2 รีม

รำคำ
ต่อหน่วย
6
60
80
100
70
100
60
130
38
38
7
45
5
97

จำนวนเงิน
66
60
160
600
210
400
240
1,300
152
114
84
270
150
194
200.-

กิจกรรมที่ 6 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร
ที่

รำยกำร
1

จำนวน
1

หน่วย
-

รำคำ
ต่อหน่วย
-

จำนวนเงิน
3,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
การจัดจ้างบุคลากรสนับสนุน(จ้างนักการภารโรง)
2. แผนงบประมำณ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
4. ลักษณะโครงกำร ( ) งานประจา()โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8.สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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9. หลักกำรและเหตุผล
ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เ ป็น มนุ ษย์ ที่สมบู รณ์ ทั้ง ร่า งกาย จิต ใจสติ ปัญ ญา ความรู้ คุณ ธรรมจริ ยธรรม และวั ฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในการที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการบุคลากรที่สนับสนุนการสอนมีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่จะให้บริการด้านอื่นๆที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมขาดบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอนดังนั้น
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงได้จัดทาโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้าน
การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
11. เป้ำหมำย
1) เชิงปริมำณ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 คน
2) เชิงคุณภำพ
2.1) สถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ค่าจ้างเหมาะสมตามความรู้ สถานศึกษาสามารถ
ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ค ว า ม รู้
ความสามารถ
ดาเนินงานด้านการสนับสนุนการ คว ามสามารถ ท าให้ ส ถาน ศึ ก ษา
เรียนการสอนได้อย่างมี
สามารถจ่ายค่าจ้างได้ตรงตามเวลา ไม่
ประสิทธิภาพและคล่องตัว
เป็นหนี้สิน
ควำมรู้
1)ลูกจ้างชั่วคราวมีทักษะ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน
2)รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ และซื่อสัตย์
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
13. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตาบลทุ่งกว๋าว อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
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14. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน
ในกำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
ตุลาคม 2564
2.ขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรตาม
ตุลาคม 2564
ระเบียบ
3. ประกาศคัดเลือก
ตุลาคม 2564
4. คัดเลือก
ตุลาคม 2564
5.ทาสัญญาจ้าง
ตุลาคม 2564
6.ประเมินการปฏิบัติงาน
กันยายน 2565

รำยละเอียด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางจรรยา พุทธา
นายหัสรินทร์ ดอนดี
งานพัสดุ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

15. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
100,800
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
73,200
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง
27,600
รวมเงิน
201,600
(สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
16. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ไตรมำสที่ 4

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565
2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800
50,400

50,400

50,400

50,400

รวมทั้งสิ้น201,600
บำท (สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบำทถ้วน)
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางจรรยา พุทธา
18. ผู้เกี่ยวข้อง คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
19. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี
ตั้งคณะกรรมการทาการประเมิน
แบบประเมิน
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20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
การบริหารงานของสถานศึกษาสามารถดาเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางจรรยา พุทธา )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(หัสรินทร์ ดอนดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ยในกิจกรรม
16. ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(เดือน)

ชื่อกิจกรรมที่1จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน

12 เดือน

ราคา
(ต่อเดือน)
8,400/คน
รวม

รวมเป็นเงิน
(บาท)
201,600
201,600

ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำร
ที่

กิจกรรม

จานวนเงิน
(บาท)

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1
1.1 กิจกรรมที่ 1.1

201,600
รวม

201,600

(นางจรรยา พุทธา)
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
***************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. แผนงบประมำณ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
3. ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระที่รับผิดชอบ บริหารงบประมาณ
4. ลักษณะโครงกำร ()งานประจา( )โครงการใหม่ ( ⁄ ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565
6. สนองยุทศำสตร์ สพฐ.
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไ ทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
10. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็ น ฐานโครงสร้ า งการบริ ห ารประกอบด้ ว ยฝ่ า ยบริ ห ารงานวิ ช าการฝ่ า ยบริ ห ารงานงบประมาณ ฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีง บประมาณ2564 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียนนั้น มีฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สาคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นเครื่องมือ
ในการช่ว ยขับ เคลื่ อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน สามารถดาเนินไปด้ว ยความถู กต้อ ง
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ กลุ่ มงานงบประมาณ
จึงได้จัดทาโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณขึ้น
11. วัตถุประสงค์
11.1 มีระบบงานสาธารณูปโภคไว้รองรับ งานบริหารสานักงาน งานอาคารสถานที่
งานพัฒนากิจกรรมกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
11.2 มีระบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน
11.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและบริการทางธุรการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
มี มาตรฐานงานสาธารณูปโภค สนับสนุนการบริหารจัดการ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน
งานนโยบายและแผนเป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน และรองรับการรบริหารจัดการและ
งานสนับสนุนการจัดกาเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง งานส่งเสริม
ประสิทธิภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน
12. เป้ำหมำย
12.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1) นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 190 คน ครูและบุคลากร จานวน 27 คน
2) จัดระบบงานของฝ่ายบริหารงบประมาณเกี่ยวพัน ต่อเนื่อง อย่างมีระบบ มีการวางแนวปฏิบัติใน
การบริหารอย่างชัดเจน
12.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ระบบงานสานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีก ารวางระบบ สนับสนุนภารกิจขององค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน มีความรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นใน
การบริการและมีการสรุปรายงานที่มีประสิทธิภาพ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
กาหนดนโยบาย แผนงาน ก าหนดระเบี ย บ ธรรมเนี ย ม
โครงการ และกิจกรรม และการ ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ และแผน วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ที่ ส่ ง เสริ ม
ปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษาให้ ความมีระเบียบวินัย เคารพธรรม
ครอบคลุม การพัฒนาการศึกษา เนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคม
มีก ารดาเนิน การตามแผนอย่ า ง ส่วนรวม
เป็ น ระบบ และมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
คุ ณ ธรรมของบุ ค ลากร มี ก าร
พัฒนาทักษะ ความมีวินัย ซื่อสัตย์
และส่ง เสริ มความขยั นหมั่นเพีย ร
อดทน สนใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม

ควำมรู้
1) บุคลากรมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
4) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
5) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14.สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.จัดชื้อจัดจ้าง

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
1- 30กันยายน2564
ตุลาคม2564- กันยายน2564

3.กิจกรรมตามแผน พฤศจิกายน 2564- กันยายน 2564
4. สรุปรายงาน
โครงการ

กันยายน 2564

รำยละเอียดกิจกรรม
-เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ
-เบิกจ่ายชาระเงิน
-เบิกจ่ายชาระเงินและ
จัดเก็บหลักฐานการจ่าย
- รวบรวมข้อมูล
- สรุปข้อมูล
- รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ฝ่ายบริหาร
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

399
16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(หนึ่งแสนเก้ำหมื่นแปดร้อยบำทถ้วน)

190,800.190,800.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
2565
2565
- 26,475 26,475 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650 17,650
52,950
52,950
52,950
52,950
รวมทั้งสิ้น190,800
บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นแปดร้อยบำทถ้วน)
21. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายสถิตย์ ขาวปอน
22. ผู้เกี่ยวข้อง
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
23. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนครู
1 สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ชุมชน พึงพอใจในการ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่มี
ดาเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ ต่อการดาเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน
ที่มีต่อการดาเนินการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
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21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
13.1 มีระบบงานสาธารณูปโภคไว้รองรับ งานบริหารสานักงาน งานอาคารสถานที่
งานพัฒนากิจกรรมกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่ำงเป็นระบบ
13.2ระบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และมีมาตรฐาน
13.3ประสิทธิภาพการบริหารและมีความยั่งยืนทุกด้าน มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ลงชื่อ
(นายสถิตย์ ขาวปอน)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ลงชื่อผู้
รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 1 ค่ำสำธำรณูปโภค
ที่
1
2
3
4
5

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2565
รำยกำร
จำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย จำนวนเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบ
12
เดือน
130,000
ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้าบาดาล
12
เดือน
800
ค่าน้ามันรถยนต์โรงเรียน
12
เดือน
30,000
ค่าโทรศัพท์สานักงาน
12
เดือน
3,000
ค่าส่งไปรษณีย์
12
เดือน
3,000
รวม (หนึ่งแสนหกมื่นหกพันแปดร้อยบำทถ้วน)
166,800.กิจกรรมที่ 2 งำนซ่อมแซมครุภัณฑ์
รำยกำร

1

ซ่อมแซมครุภัณฑ์

จำนวน หน่วย
12
เดือน
รวมเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

รำคำต่อ จ ำนวนเงิ น
หน่วย (บำท)
3,750
45,000
45,000
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ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
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4. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

1

จำนวนเงิน (บำท)
โครงกำร/กิจกรรม
ระดม
อุดหนุน กพร.
อบต.
ฯ
พัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2,000
-

2

พัฒนางานอาคารสถานที่

33,100

-

-

3

พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน

15,000

-

4

พัฒนางานประชาสัมพันธ์

4,000

5

พัฒนางานอนามัยโรงเรียน

6

พัฒนางานบริการต้อนรับ

7

พัฒนางานโรงอาหาร

8

พัฒนางานโสตทัศนศึกษา

9

ที่

รวม
(บำท)

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

-

2,000

ครูดวงเด่น

-

-

33,100

ครูสุพจน์

-

-

-

15,000

ครูดวงเด่น

-

-

-

-

4,000

ครูสุนิสา

4,000

-

-

-

-

4,000

ครูจรรยา

5,000

-

-

-

-

5,000

ครูสรัญญา

-

-

-

- 18,383

18,383

ครูจรรยา

9,000

-

-

-

-

พัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน

-

-

-

-

-

-

ครูสุพจน์

10

พัฒนาระบบงานสหกรณ์โรงเรียน

-

-

-

-

-

-

ครูสรัญญา

11

พัฒนาระบบงานธนาคารออมทรัพย์

-

-

-

-

-

-

ครูสรัญญา

72,100

-

-

-

18,383 90,483
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รวม

9,000 ครูพงษ์สิทธิ์
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รำยละเอียดโครงกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
******************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร พัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. แผนงำน
พัฒนาระบบบริหารและจัดการ
3. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2565 – กันยายน 2564
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 3, 4
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 4กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ มาตรฐานด้าน
ตัวบ่งชี้ที่
1
คุณภาพของผู้เรียน
2
กระบวนการบริหารและการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
จัดการ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
มาตรา 4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา 6 การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตร 24 (5) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้
กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน ใน
ด้านการจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และงานโสตทัศนูปกรณ์จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อใช้ดาเนินงานในปี
การศึกษา 2564 ให้สอดรับตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
11. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากฝ่ายบริหารทั่วไปโดยการจัดดาเนินงานใน
ทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ
12. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ ผู้เรียน จานวน 187คน บุคลากร จานวน 22 คน
ด้ำนคุณภำพ ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดดาเนินงานในทุกกิจกรรมให้ผู้รับการบริการมีความความ
พึงพอใจด้วยการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
13. พื้นที่ดำเนินกำร

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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14. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง วาง
แผนการดาเนินงาน
- มอบหมายงานตามภาระงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- รวบรวมกิจกรรม จัดเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติ
โครงการพัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นดาเนินการ (DO)
- กิจกรรมพัฒนาสานักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- การดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยการสังเกต
การสอบถาม ตรวจสอบเอกสาร
ขั้นรายงาน (ACTION)
สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นายดวงเด่น พิจอมบุตร

นายดวงเด่น พิจอมบุตร
คณะกรรมการฝ่าย
คณะกรรมการฝ่าย

15. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(สองพันบำทถ้วน)

2,000 บาท
2,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

16 แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2564 2564 2564
2,000
2,000
รวมทั้งสิ้น2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน)
17. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18. ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน่วยงานภายนอกและชุมชุน
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19. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการประสานงาน
ดาเนินการและให้บริการแก่บุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชนและบุคคลอื่นที่มาขอใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
2. ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน และบุคคลอื่นได้รับบริการจากงานใน
ฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีกำรประเมิน/ กำร
เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
1. ตั้ ง คณะกรรมการท าการ แบบติดตาม
ประเมิน
ประเมินผล
2. ติดตามประเมินผล

20. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) งานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีระบบการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2) งาน ต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไปมีการประสานงานดาเนินการและให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน
ชุมชนและบุคคลอื่นที่มาขอใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ตำรำงสรุปจำนวนเงินที่ใช้ในโครงกำรพัฒนำสำนักงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ที่

กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
- น้าหมึกเครื่องปริ้นส์ Cannon 4 สี
- ถุงขยะดา 10 กก.
- กุญแจโซโล 1 ชุด
- ธงชาติไทย 120x180 จานวน 4 ผืน
รวม

อุดหนุน

อื่นๆ

760
400
280
560

-

2,000

-

(สองพันบาทถ้วน)

จำนวนเงิน
(บำท)

2,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาอาคารสถานที่
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบนายสุพจน์ บุญมาเทพ
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตลอดปีการศึกษา 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 4
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 4 และ 5
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1, 2 ,3, 4 และ 5
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
9. หลักกำรและเหตุผล
วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (MISSION)
1.เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2.ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21มีความสามารถเฉพาะทางตามความ
ถนัดของตนเองและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.พัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และเป็นมืออาชีพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์ (GOALS)
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของ
ตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านกระบวนการคิดและการ
ปฏิบัติจริงใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
5. โรงเรียนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพและน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
หลากหลาย

412
10. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1,2,3,4,5,6
ด้านการจัดการศึกษา

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านมาตรการส่งเสริม

7,8,9,10,11,12

13
14
15

ตัวบ่งชี้ที่
1.2 - 1.6 / 2.2 - 2.4
/3.1 - 3.4 / 4.1 - 4.4
/5.1 - 5.4 /6.1 - 6.4
7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 /
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 /
11.1 – 11.3 /
12.1 – 12.6
13.1/13.2
14.1/14.2
15.1/15.2

11. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ สมบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ค วามสามารถและอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข
ด าเนิ น งานตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี พ ลั ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จากมาตรฐานของสถานศึ กษาโรงเรีย นมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่ง เสริมให้
ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้เรียน สถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วม มีพื้นที่สีเขียว สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี
ดังนั้นเพื่อให้สนองต่อมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจึงเห็นควรได้จัดทาโครงการพัฒนา –
ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
12. วัตถุประสงค์
11.1) จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
11.2) เพื่อให้อาคารสถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมสาหรับการใช้งาน
และการให้บริการ
13. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู นักเรียน และทุกคนในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อาคารสถานที่พอเพียง สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
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14. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด
ของผู้ เ รี ย นในระดั บ ที่ น าเสนอ ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดยมี เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล มีหลักคิ ด
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
สะดวกในการจัดกิจกรรม
กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ และ
คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
15. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
16. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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17. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.จัดบรรยากาศ
สภาพแวด
ล้อมในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา2564
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา
2565

รำยละเอียดกิจกรรม

3. ซ่อมแซม
ตลอดปีการศึกษา
ปรับปรุงสถานที่
บริเวณโรงเรียนให้
พร้อมต่อการใช้งาน
และปลอดภัย

ปรั บ ปรั ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในโรงเรี ย นให้
สวยงาม สะอาด เอื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน มี
การจั ด การขยะให้ ถู ก ต้ อ งไม่ เ น่ า เหม็ น
หัองน้าห้องส้วมสะอาด มีพื้นที่สีเขียว สิ่ง
อานวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มอาคารสถานที่ ใ ห้ พ ร้ อ มใช้
งาน สะดวกปลอดภัย มีการจัดการระบบ
การใช้ ทรัย ากรและพลัง งานให้ป ระหยั ด
คุ้มค่าระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมใช้ง าน
อยู่ตลอดเวลา

4.รายงานผล

แบบติดตามประเมินผล และรายงานผล

1 กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

18. งบประมำณ
เงินอุดหนุน

30,000 บาท

รวมเงิน

30,000

อื่นๆ-บาท
บาท

(สามหมื่นบาทถ้วน)
19. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
- 8,000
7,000 - 13,000
7,000
8,000
7,000
13,000
7,000
รวมทั้งสิ้น35,000
บำท (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
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20. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นายสุพจน์ บุญมาเทพ
21. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
22. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู มี 1.1รายงานประเมินความพึง
1.1แบบประเมินความพึงพอใจใน
ความพึง พอใจในการปฏิบัติงาน พอใจในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
2. ร้อยละ 100 ของครูมีการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2.1แบบรายงานการประเมิ น
2.1 รายงานการประเมินตนเอง
ต า ม ก ลุ่ ม ส า ร ะ อ ย่ า ง มี
ตนเอง
ประสิทธิภาพ
23. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) สภาพแวดล้อมภาพในโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
2) อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานและให้บริการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)
ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จานวน (หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวมเป็นเงิน (บาท)

ชื่อกิจกรรมที่1.
จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานและบริการ
1.
ไม้กวาดอ่อน
80ด้าม
35
2,800
2.

ไม้กวาดแข็ง

80ด้าม

35

2,800

3.

ยางในรถเข็นเบอร์26×21×2

4เส้น

75

450

5.

ผ้าห่มเช็ดพื้นอาคาร

4ผืน

80

320

6.

เทปพันสายไฟ 3 เอ็ม

2 ม้วน

25

50

10.

แปรงล้างห้องน้า

1โหล

180

180

11.

น้ายาล้างห้องน้าอย่างดี

3แกลอน

250

750

12.

น้ายาดับกลิ่นพื้น

2แกลอน

350

700

13.

ก๊อกน้าเย็นเกลียวใน 4 หุน

4อัน

250

1,000

14.

สบู่เหลวล้างมือ

5ถุง

25

125

15.

ปลั๊กไฟ

1กล่อง

250

250

16.

ถุงดาขนาดกลาง

2โหล

120

240

17.

กระดาษชาระ

1โหล

85

85

18.
19
20
21.

สวิทซไฟ
รถเข็น
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น
ค่าจ้างเพื่อการพัฒนาซ่อมแซม

1กล่อง
1 คัน

250
3,000

250
3,000
13,000
10,000
30,000
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2. ตารางสรุปจานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
ที่

กิจกรรม

1 ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม1
1.1

กิจกรรมที่1.1

1.2

กิจกรรมที่1.2

1.3

กิจกรรมที่1.3

1.4 กิจกรรมที่1.4
2
3 ค่าจ้างเพื่อการพัฒนาซ่อมแซมซ่อมแซม
4 เครือ่ งตัดหญ้าแบบรถเข็น

จานวนเงิน
(บาท)
10,000

10,000
10,000
รวม

30,000

(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)
ผู้เสนอโครงการ

418

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ นายดวงเด่น พิจอมบุตร
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่
มาตรฐานด้าน
ตัวบ่งชี้ที่
1
คุณภาพของผู้เรียน
2
กระบวนการบริหารและการ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
จัดการ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3
กระบวนการจัดการเรียนการ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
10. หลักกำรและเหตุผล
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน ได้อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญ ที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และยังได้ยึดตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมใน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่ 3 การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้อ 2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ข้อ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น กล
ยุท ธ์ที่ ด้ านการบริ ห ารจัด การศึ กษา พั ฒนาประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการศึ กษาตามแนวทางการ
กระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่องสาระการเรียนรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพ และการ
ดารงชี วิ ต อย่ า งมีค ามสุข นอกจากนั้ น ในการจั ด การเรีย นรู้ ต้อ งส่ ง เสริ มให้ ผู้ส อนจัด บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ใช้การวิจัยเป็นสิ่งหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียน จัดให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลได้มีส่วนร่วม
ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนขึ้น
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
2) เพื่อให้อาคาร-สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมสาหรับการใช้งานและ
การให้บริการ
12. เป้ำหมำย
1) สามารถจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
2) อาคาร-สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมสาหรับการใช้งานและการ
ให้บริการ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดยมี เรี ย นรู้ ความเข้ า ใจแนวปรั ช ญาของ
ผู้ป กครองคอยให้ คาแนะนา เป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้
วิ ท ยากร เป็ น ผู้ จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด
ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ความต้ องการ และความจ าเป็ นของ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง จั ด กิ จ กรรมการ วางแผนที่ ดี ส มเหตุ ส มผล มี ห ลั ก คิ ด
เรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อานวยความ และหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้อง
สะดวกในการจัดกิจกรรม
กั บ หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงถึ ง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มี
ข้ อ เ ส น อ ท า ง เ ลื อ ก ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
4) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
5) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2564
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจง/กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1-31 พ.ย. 2553
1-30
พฤศจิกายน
2564

3. กำรดำเนินกิจกรรม
1) คุณภาพนักเรียน

1 ธันวาคม 2565
ถึง 1 มีนาคม 2564

2) การบริหารงานฝ่าย
บริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ฝ่ายบริหาร
ประชุ ม ชี้ แ จงคณะท างาน ผู้ บ ริ ห าร ฝ่ายบริหาร
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
หั ว หน้ า ฝ่ า ยบิ ริ ห ารและคณะครู โ รงเรี ย น
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
รำยละเอียดกิจกรรม

3) สร้างความตะหนักให้นักเรียน มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
4) ฝึกให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจ
แจ่มใสมีสุนทรียภาพ
1) จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2) การพัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน

3) การบริหารการ
จัดการ

1) การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2) บริหารงบประมาณและการบริการ
3) การบริหารงานอาคารสถานที่

4) ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน

1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ที่มีต่อการจัดการศึกษา
2) มีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

5) ความดีเด่นของ
สถานศึกษา

1) โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของ
สถานศึกษา
2) ผลงานจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมดีเด่น
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กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
4.ประเมินผล / สรุปผล
1) คุณภาพ
นักเรียน
1 พฤษภาคม 2565
ถึง
1 มิถุนายน 2564

รำยละเอียดกิจกรรม

คณะครูและ
1) พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานและผลงานที่ บุคลากร
ปรากฏ
ทางการศึกษา
2) สั ง เกตและสั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
3) สัมภาษณ์ครูผู้ปกครองและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

2) การบริหาร
1 เมษายน 2565
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ง า น ถึง
วิชาการ
1 มิถุนายน 2564

1) พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานผลงานและ
ร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในห้องเรียน
4) สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

3) การบริหาร
การจัดการ

1) พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานและร่ อ งรอย
การปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ
4) สารวจร่องรอยการให้บริการ

1 กันยายน 2564

4) ความสัมพันธ์
ระหว่ างสถานศึก ษากั บ
ผู้ปกครองและชุมชน

1) พิจารณาจากหลักฐานเอกสารและ
ร่องรอยการปฏิบัติ
2) สารวจสภาพจริงที่ปรากฏ

5) บุคลากรและ
การบริหารงานบุคลากร

1) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) พิจ ารณาจากหลั ก ฐานและผลงานที่
ปรากฏ
3) พฤติกรรมของบุคลากร
4) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) แบบติดตามประเมินผล

5.รายงานผล

30 กันยายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

คณะครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
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17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

15,000 บาท
15,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
5,000 10,000
5,000
10,000
รวมทั้งสิ้น15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1)
คณะกรรมกาสถานศึกษา
2)
ฝ่ายบริหาร
21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 1) ตั้ ง คณะกรรมการท าการ 1) แบบประเมิน
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ประเมิน
2) แบบติดตามประเมินผล
จัดการศึกษา
2) ติดตามประเมินผล
2) อาคาร-สถานที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด
สวยงาม พร้อมสาหรับการใช้
งานและการให้บริการ
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21.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
2) อาคาร-สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมสาหรับการใช้งานและการ
ให้บริการ
ลงชื่อ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ทรัพยำกรโครงกำร (ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร) ปีงบประมำณ 2564
งบประมำณ
รำคำ
จำนวน
แหล่ง
จำนวน
ที่
รำยกำร
จำนวน หน่วย
ต่อ
เงิน
งบประมำณ
เงิน
หน่วย
1 ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียน
1.1 ไม้ดอกไม้ประดับ
2
ชุด
5,000 10,000 √ เงินงบประมาณ 15,000
1.2 บอร์ดแสดงแผนผังบริเวณ
1
บอร์ด
5,000 5,000  เงินนอกงบ
โรงเรียน
 เงินอื่น ๆ
รวม

15,000
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

427
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง สามารถดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข
 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนด้ำน
มำตรฐำนที่
ตัวบ่งชี้ที่
1 คุณภาพผู้เรียน
1.2
3
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.6
ของผู้บริหารสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
3.1, 3.2, 3.5
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. หลักกำรและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดาเนินงาน กิจกรรมของโรงเรียน ทั้งในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์สู่
ชุมชนอย่างเป็นปัจจุบันและสม่าเสมอ จะเป็นการสื่อสารให้เข้าใจร่วมกันในองค์กรและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนรวมถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรีย นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
11. วัตถุประสงค์
1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารภายในโรงเรียน
2.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน
12. เป้ำหมำย
ด้านปริมาณ
1.นักเรียนมครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
2.ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับทราบข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
นั ก เรี ย นใช้ วั สดุ อุ ป กรณ์
ในการปร ะชาสั ม พั น ธ์
อย่ า งระมั ด ระวั ง เห็ น
คุ ณ ค่ า แ ล ะ เ ห็ น แ ก่
ประโยชน์ส่วนรวม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นั ก เ รี ย น รั บ ฟั ง ข่ า ว ส า ร ใ น นักเรียนนาความรู้ ข้อมูลที่ไ ด้รับ
ชีวิตประจาวันอย่างมีวิจารณญาณ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
แยกแยะสิ่งที่ไ ด้รับข้อมูลได้อย่างถี่ อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
ถ้วนและมีเหตุผล

ควำมรู้

นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี
และการพูดในที่ชุมชน
คุณธรรม
นัก เรี ย นมี จิ ต สาธารณะ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การท างาน เสี ย สละ
ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพอเพียง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
14. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1.กิจกรรมเสียงตาม ต.ค.64.-ก.ย. 65
- จัดประชาสัมพันธ์เสียงตาม -นางสาวสุนิสา สุพันธ์
-นางสาวนฤมล
สายในโรงเรียน
สายในโรงเรียนทุกวัน โดย
คณะกรรมการนักเรียนฝ่าย จาอินทร์
-คณะกรรมการนักเรียน
ประชาสัมพันธ์
ก.ย.65
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. จดหมายข่าว
ทองกวาว

ต.ค.64 - ก.ย.65

3. จัดป้ายนิเทศ
ต.ค.64 - ก.ย.65
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ประกาศ ของโรงเรียน

ก.ย.64

- ประเมินผลโครงการ
จัดทาจดหมายข่าวทองกวาว นางสาวสุพรรณิภา จริยา
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน
นักเรียน ผู้ปกครอง สพม.
เขต35 ตลอดปีการศึกษา
- ประเมินผลโครงการ
-จัดป้ายนิเทศความรู้ ข่าวสาร นางสาวสุนิสา สุพันธ์
ประกาศ ทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
และหน้าโรงเรียน
-ประเมินผลโครงการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำในกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
4. งานเว็บไซต์
ต.ค.64 - ก.ย.65
โรงเรียน

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

-จัดทาเว็บไซต์ของโรงเรียน -นายหัสรินทร์ ดอนดี
-นางสาวสุพรรณิภา จริยา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
ผลงานโรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านทางเฟสบุ๊คของ
โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง
- ประเมินผลโครงการ

ก.ย.64
5. งานพิธีกร

ต.ค.64 - ก.ย.65
ก.ย.65

- เป็นพิธีกรดาเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน ตลอดปี
การศึกษา
- ประเมินผลโครงการ

-นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
-นางสาวนฤมล
จาอินทร์
-คณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
4,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
4,000
บาท
(สี่พันบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1เสียงตามสายในโรงเรียน
บาท
กิจกรรมที่ 2 จดหมายข่าวทองกวาว
บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศ ของโรงเรียน
บาท
กิจกรรมที่4 งานเว็บไซต์โรงเรียน
บาท
กิจกรรมที่ 5 งานพิธีกร
บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น4,000 บำท

430
17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
รวมทั้งสิ้น 4,000 บำท ( สี่พันบำทถ้วน)

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2565
2565 2565
4,000
-

18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสาวสุนิสา สุพันธ์,นายดวงเด่น พิจอมบุตร,นายหัสรินทร์ ดอนดี,
นางสาวนฤมล จาอินทร์, นางสาวสุพรรณิภา จริยา , คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1 ร้อยละ 90 ของครูมีความพึงพอใจ 1 สอบถามความพึงพอใจของ
ในการดาเนินการงานโครงการ
ครู
2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ความพึง 2 สอบถามความพึงพอใจของ
พอใจในการดาเนินการ
นักเรียนครู ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน
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21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียน
อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
2.ชุมชน ได้รับทราบข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
3. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุนิสา สุพันธ์)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่นพิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ที่
1.
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมอำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน ปีงบประมำณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวสุนิสำ สุพันธ์
รายการ
คุณ
จานวน
ราคาต่อ
เป็นเงิน
หมายเหตุ
ลักษณะ
หน่วย
บำท
สต.
ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
2
1,400
2,800
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
เครื่องเย็บกระดาษ
1
200
200
(แม็กเย็บ)
กระดาษปกสีขาว
210 แกรม
2ห่อ
100
200
กระดาษโปสเตอร์
(คละสี)
10 แผ่น
10
100
ฟ้า ชมพู
เหลือง
กระดาษชาร์ทสี 2
(คละสี)
10 แผ่น
10
100
หน้า
เขียว แดงเหลือง
น้าเงิน
กระดาษถ่ายเอกสาร
3 รีม
120
370
เอ4 ดับเบิลเอ
ลวดเย็บกระดาษ
5 กล่อง
10
50
เบอร์ 10-1m
ลวดเย็บกระดาษ TSขนาด 22/6
7 กล่อง
10
70
13H
-13

9 ลวดเย็บกระดาษ T33MB
10 กาวลาเท็กซ

(ขนาด 24 /6)

5 กล่อง

10

50

2ขวด

35

70
4,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(นางสาวสุนิสา สุพันธ์)
ผู้เสนอโครงกำร
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
****************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียน
4. ลักษณะโครงกำร ( ) โครงการใหม่
( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลาบาก
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่
 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง สามารถดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่างมีความสุข
 กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มำตรฐำนด้ำน
1 คุณภาพผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

มำตรฐำนที่
1.2
2.1,2.2,2.5

ตัวบ่งชี้ที่
1,3,4

3.3

10. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนางานอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพ
แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทั้งด้านยา เวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนการดูแล
สิ่งแวดล้อมบริเวณห้องพยาบาลให้น่าอยู่ สวยงาม ถูกหลักสุขอนามัย จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความพร้อมในการเรียนทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ดังคากล่าวที่ว่า“จิตใจที่สดใส อยู่ใน
ร่างกายที่สมบูรณ์” การเรียนก็จะมีประสิทธิภาพ
11. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการยาและเวชภัณฑ์ ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพเบี้องต้นแก่นักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน
3 .เพื่อปรับปรุงดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกหลักอนามัยและสวยงามอยู่เสมอ
12. เป้ำหมำย
ด้านปริมาณ
นักเรียนมครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
นักเรียนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย นักเรียนดารงชีวิตประจาวันด้ว ย
รู้จักการดูแลสุขภาพอย่าง ความรั ก ถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย กั น ให้
ถูกวิธี
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อน หรือเกิดอาการเจ็บป่วย
ด้วยความเต็มใจ
ควำมรู้
คุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นั ก เรี ย น มี สุ ข ภาพ ที่ แ ข็ ง แร ง
สมบูรณ์ ไม่ดารงตนอยู่ บนความ
ประมาท รู้ จั ก การดู แ ลป้ อ งกั น
ตนเองจากการเจ็บป่วย

นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
เผยแพร่แนะนาองค์ความรู้สู่บุคคลในครอบครัวและชุมชน
มีความรับผิดชอบต่อการทางาน เสียสละ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มี
ความใฝ่รู้ ใฝ่ เรีย น มีค วามพอเพี ยง มี ความสามั คคี ในหมู่ค ณะ และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต

14. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำในกำร
รำยละเอียดกิจกรรม
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
1. จัดซื้อยำและ
มิ.ย.-ก.ค. 65
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สาหรับการรักษา
เวชภัณฑ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. กำรให้บริกำร
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรดูแลรักษำ
สุขภำพ

ก.ย.65
ต.ค.64 - ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
นางจรรยา
พุทธา

- ประเมินผลโครงการ
- ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอาการ
นางจรรยา
เจ็บป่วยเบื้องต้นแก่นักเรียน ครูและ
พุทธา
บุคลากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปีการศึกษา
- เผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
โรคติดต่อ โรคระบาดต่าง ๆ ในโรงเรียน
ดูแลป้องกัน ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในโรงเรียน
- ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน เทียบ
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และรายงานผลด้าน
ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนไปยัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งข่วง
- ส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีอาการซึ่งไม่สามารถ
ให้บริการรักษาได้ ไปยัง สถานพยาบาล
- ประเมินผลโครงการ
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำในกำร
กำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
3.พัฒนำบริเวณ
ต.ค.64 - ก.ย.65
ห้องพยำบำลให้
สะอำดสวยงำม

รำยละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

- ดูแลทาความสะอาด พัฒนา ปรับปรุง
ห้องพยาบาล และวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน สะอาด
สวยงามเหมาะสาหรับการให้บริการแก่
ผู้ป่วย
- ประเมินผลโครงการ

ก.ย.65
16. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
(สี่พันบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องพยาบาล

4,000 บาท
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,200 บาท
- บาท
1,800 บาท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น4,000 บำท

17. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
รวมทั้งสิ้น 4,000 บำท ( สี่พันบำทถ้วน)
18. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางจรรยา พุทธา
19. ผู้เกี่ยวข้อง
1) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
20. กำรประเมินผล

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
2565
2565 2565
4,000
-
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วิธีกำรประเมิน/ กำร
ประเมินผล
1 ร้อยละ 90 ของครูมีความพึงพอใจ 1 สอบถามความพึงพอใจของ
ในการดาเนินการงานโครงการ
ครู
2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ความพึง 2 สอบถามความพึงพอใจของ
พอใจในการดาเนินการ
นักเรียนครู ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน

21. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอ
3 .ห้องพยาบาลได้รับการดูแลให้สะอาด ถูกหลักอนามัยและสวยงามอยู่เสมอ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางจรรยา พุทธา)

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่นพิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ ผู้รับรองโครงการ
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของกำรใช้งบประมำณ
งำนอนำมัยโรงเรียน ปีงบประมำณ 2565
ผู้รับผิดชอบนำงจรรยำ พุทธำ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์งำนอนำมัยโรงเรียน
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ยาหม่อง (ตราถ้วยทอง)
แก้ปวดพาราเซตามอล
ตาข่ายปิดแผลโซฟาโทเล่
ผ้ากลอสพันแผล
ผ้ากลอสปิดแผล(ชนิดแผ่นบรรจุถุง 3นิ้ว+3นิ้วPLY )
สาลีก้อนฆ่าเชื้อ (ก้านไม้ ก้อนกลม)
วิตามินซี
ยาธาตุสี่ตรากิเลน
ยาธาตุน้าขาว
แอลกอฮอล์(ล้างแผล)
แอมโมเนียหอม
สาลีก้าน (คอตต้อนบัด)
ยาดมโป๊ยเซียน
คาราไมล์แก้คัน
ยาโรคกระเพาะอาหาร แอร์เอ็กซ์
ไฮโดรเยนล้างแผล
ยาทาแผลในปาก (คาโนโลน)
เคาน์เตอร์เพน(ร้อน*เย็น)
เบตาดีน
กระดาษชาระ
ยาอมแก้ไอ (ดีกัวดีน)
ทรานสพอร์ 3 m
ผ้าขนหนูผืนเล็ก
หน้ากากอนามัย
พลาสเตอร์ยาเทนโซพลาส
รวมเงิน

จานวน(หน่วย)

ราคา/หน่วย
(บาท)

2,200 บำท

รวมเป็นเงิน
(บาท)
60
120
80
100
100
100
100
80
80
100
60
50
50
50
50
100
40
240
100
170
50
100
50
70
100
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนำห้องพยำบำล
ที่
1
2
3
4
4

รายการ

จานวน(หน่วย)

ค่าจ้างซักผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง )
น้ายาล้างห้องน้า
น้ายาถูพื้น
แฟ้มสอด
อุปกรณ์ตกแต่งห้อง
รวมเป็นเงิน

ราคา/หน่วย
(บาท)

อย่างละ 6 ชิ้น
1
1
3

ผู้เสนอโครงการ

(นางจรรยา พุทธา)

100
100
100

รวมเป็นเงิน
(บาท)
1,000
100
100
300
300
1,800
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
บริการต้อนรับ
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ นางสรัญญาเรือนคา
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
6. สนองยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 และ 5
กลยุทธ์ที่ 4กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

10. หลักกำรและเหตุผล
งานบริการต้อนรับ เป็นกิจกรรมสาคัญ กิจกรรมประจาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการ
ประชุม กิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ และการบริการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน ซึ่งต้องมีความพร้อมในด้าน
การบริการ ทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการ ซึ่งจาเป็นต้องจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเพียงพองานบริการต้อนรับ
โรงเรียนทุ่ง กว๋าววิทยาคม จึงตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องมีจึงเสนอโครงการพัฒนางานบริการต้อนรับ
เพื่อให้การดาเนินงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
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11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จาเป็นในการบริการอย่างพอเพียง
2) เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับให้มีความพร้อมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) ให้การบริการต้อนรับ ตลอดปีการศึกษา
1.2) มีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการต้อนรับอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สามารถให้การบริการต้อนรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ในการบริ ก าร เสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม ความมี
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ต้อนรับอย่างประหยัดและคุ้มค่า
น้าใจ ตามประเพณีแต่โบราณ ในการ
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ที่ มี ดูแ ล บริ การเป็น การแสดงน้ าใจต่ อ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ ประสิทธิภาพ มีความพร้อม ประหยัด กัน
ชุมชน มีความพอประมาณในการ ถูกหลักการบริการ
- สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอดี และ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ในสังคมโดยการแบ่งปัน
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง พอเพียง ดาเนินการโดยนักเรียน และมี - พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ที่นามา
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า ครูเป็นผู้นาหรือสนับสนุน มุ่งเน้นให้เกิด ใช้ ใ นงานบริ ก ารต้ อ นรั บ ถู ก หลั ก
เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับ
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล อนามัย
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อมของ - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ เรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของ
ประโยชน์ใช้สอย
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม - ความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ สอดคล้องกับกับความคิด ความต้องการ ให้การบริการต้อนรับ
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด และความจาเป็นของสถานศึกษาและคน มีการวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน ในชุมชนโดยมีการวางแผนที่ดี
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติ ๆ เกิดขึ้น
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี ของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรม
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ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
7) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
8) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
9) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564

2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

1-30
พฤษจิการยน
2564
1 ธันวาคม 2564
ถึง
1 มีนาคม 2565

3. การดาเนิน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
สารวจวัสดุอุปกรณ์
ของใช้งานบริการ
กิจกรรมที่ 2
1 ธันวาคม 2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ถึง
ของใช้งานบริการ 1 มีนาคม 2565
กิจกรรมที่ 3
1พฤษภาคม 2565
บริการต้อนรับ
ถึง
4)
1กันยายน 2565

รำยละเอียดกิจกรรม

ประชุมชี้แจงคณะทางาน

-สารวจและบันทึกวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ต้องใช้
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จาเป็นต้องใช้
ในการบริการต้อนรับ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ
คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ
คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ

คณะกรรมการ
บริการต้อนรับ

ใช้วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการต้อนรับ คณะกรรมการ
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติ
บริการต้อนรับ
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17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
5,000
บาท
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
บาท
เงินระดมทุน
บาท
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
บาท
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
บาท
รวมเงิน
ห้าพันบาทถ้วน
5,000
บาท
18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2553 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสรัญญา เรือนคา
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
21. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
กำรประเมินผล
1. มีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในการบริการต้อนรับ
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
อย่างเพียงพอ ครบถ้วนคิดเป็น ร้อยละ 90
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน
2. ให้การบริการต้อนรับได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับ - รายงานการการ
- แบบสรุป/ประเมิน รายงาน
ความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดาเนินงานโครงการ
ดาเนินงานโครงการ
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) งานบริการต้อนรับมีวัสดุอุปกรณ์ของใช้ที่จาเป็นในการบริการอย่างพอเพียง
2) งานบริการต้อนรับให้มีความพร้อมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

445

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

1
2
4
5

7
8
9
10
12
13
14
15
16
19
20

รำยกำรวัสดุ – อุปกรณ์

จำนวน
รำคำ
รวมเป็นเงิน
(หน่วย)
(ต่อหน่วย)
(บำท)
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กำรดำเนินงำนบริกำรต้อนรับจำนวนเงิน 3,000 บำท
กาแฟ
4 ถุง
120
480
โอวัลติน
3 ถุง
120
360
ชาลิปตัน
1 กล่อง
60
60
ดอยลี่รองอาหารว่าง
2 แพ็ค
60
120
กล่องเก็บอุปกรณ์
3 ใบ
199
597
ถ้วยกาแฟเมลามีน
5 โหล
180
900
ถ้วยกระเบื้อง
1 โหล
144
144
จานกระเบื้อง
1 โหล
144
144
กำรจัดอำหำรต้อนรับแขกที่มำเยี่ยมโรงเรียน จำนวนเงิน 3,600 บำท
พลาสติกปูโต๊ะอาหาร
8 เมตร
75
600
แก้วน้า
6 โหล
158
948
ลังใส่แก้วน้า
3 ใบ
70
210
ถุงพลาสติกใบใหญ่ใช้สวมเก็บลังแก้วป้องกันฝุ่น
100
เข็มหมุด
2 กล่อง
90
180
ที่รองแก้ว
1โหล
37
37
กระดาษชาระ
2 ห่อ
60
120
รวมห้าพันบาทถ้วน
5,000

( นางสรัญญาเรือนคา )
ผู้เสนอโครงการ
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
*******************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนางานโรงอาหาร
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา พุทธา
4. ลักษณะโครงกำร
( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
6. สนองกลยุทธ์ ส พฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
8. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นจะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ได้มากน้อยเพียงใดนั้น สุขภาพร่างกายมที่สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัยและสามารถดารงชีวิตอยู่โดย
ปกติสุขเป็นสิ่งสาคัญ
ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการ ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีต่าง ๆ ขณะเดียวกั นในงานบริการโรงอาหารได้ฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยในการเข้าคิวซื้ออาหาร มีความรัก สามัคคี เสียสละ อดทน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาโรงอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับ
บริการที่ดีจากผู้จาหน่ายอาหาร มีการจัดการควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย น้าที่นามาประกอบอาหาร
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ต้องผ่านเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึง การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกให้
ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โต๊ะและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยเพียงพอต่อนักเรียน จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
9. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรได้รับการบริการจากงานโรงอาหาร โดยการจัดดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ
2) ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร
3) เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่ถูกหลักโภชนาการ
10. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จานวน 212 คน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) นักเรียน ครู บุคลากรได้รับการบริการจากงานโรงอาหาร โดยการจัดดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ
2.2) นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร
2.3) นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
11. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จัดกิจกรรมโครงการโดยใช้
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มี
นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ
งบประมาณอย่างจากัดและให้
ระเบียบวินัย มีวิธีการคิดและ
กติกาของสังคม สามารถ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้
พฤติกรรมที่ดี สอดคล้องกับหลัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงอาหารได้ดี ดารงชีวิตอยู่ใน
บูรณาการกับทุกฝ่ายให้ทุกคนมี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และมี
สังคมได้อย่างมีความสุข
ส่วนร่วมทั้งนักเรียน ครูและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากร รวมทั้งผู้จาหน่าย
อาหาร
ควำมรู้
1) นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
2) นักเรียนรู้ถึงมารยาทในการรับบริการ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม
3) นักเรียนรู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
นักเรียนมีระเบียบวินัย เคารพสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เสียสละ
มีจิตสานึกในการดูแลรักษาโรงอาหาร
12. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลาปาง และสถานที่จัดอบรมตามหน่วยงานต่างๆ

448
13. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
วิธีดำเนินกำร/
กำรดำเนินงำน
กิจกรรม
1.เตรียมการ
เขียนโครงการ เสนอ
(Plan)
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินการ
- กิจกรรมพัฒนางาน
(Do)
โรงอาหาร
- ประชุมผู้จาหน่าย
อาหารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
ให้บริการแก่
นักเรียน
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
เพื่อพัฒนางานโรง
อาหาร
- ประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจให้
นักเรียนช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาด
ของโรงอาหาร
3. ตรวจสอบ
(Check)

4. ขั้นสรุป
รายงานผลการ
ดาเนินการ
(Action)
.

- การดาเนินงานของ
คณะกรรมการ โดย
การสังเกต การ
สอบถาม ตรวจสอบ
เอกสาร
สรุปรายงานผล
กิจกรรม

เป้ำหมำย

- นักเรียน ครูและ
บุคลากรได้รับการ
บริการจากงานโรง
อาหารโดยการจัด
ดาเนินงานในทุก
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับการ
บริการเกิดความความ
พึงพอใจ
- นักเรียนมีระเบียบ
วินัยในการเข้าแถวซื้อ
อาหาร
- นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ก.ย.
นางจรรยา
2564 พุทธา
ต.ค. 2564 นางจรรยา
ถึง
พุทธา
ก.ย. 2565
ระยะเวลำ

ก.ย. 2565 นางจรรยา
พุทธา

ก.ย. 2565 นางจรรยา
พุทธา
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14. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจากสพม.ลาปาง ลาพูน
เงินอื่นๆ(รายได้จากการจัดเก็บการขายอาหาร) 18,383บาท
รวมเงิน
18,383 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2565
2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
850 10,000 5,000 - 2,133 400
850
15,000
2,133
400
รวมทั้งสิ้น18,383
บำท (หนึง่ หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
16. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางจรรยาพุทธา
17. ผู้เกี่ยวข้อง
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
18. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูพึง
พอใจในการดาเนินการงาน
พัฒนาโรงอาหาร

วิธีกำรประเมิน/
กำรประเมินผล
สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนครู ที่มีต่อการ
ดาเนินการงานพัฒนา โรง
อาหาร

เครื่องมือที่ใช้
.แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน ครู ที่มี
ต่อการดาเนินการงาน
พัฒนาโรงอาหาร
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19. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียน ครูและ บุคลากรได้รับการบริการจากงานโรงอาหารโดยการจัดดาเนินงานในทุกกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ
2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร
3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ลงชื่อ
(นางจรรยา พุทธา)

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดของทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ทรัพยำกรโครงกำร(ค่ำใช้จ่ำยวัสดุ/ค่ำดำเนินกำร)ปีงบประมำณ 2564
รำยกำร
จำนวน หน่วย รำคำ/ จำนวน
หน่วย
เงิน
ถุงขยะ
10
ห่อ
45
450
ค่าจ้างสูบบ่อบาบัดของเสีย
2
ครั้ง
400
800
พัฒนาบริเวณโรงอาหาร
17,133

รวมเงิน (บำทถ้วน)

งบประมำณ
แหล่ง
งบประมำณ
เงินอื่นๆ

18,383

( นางจรรยาพุทธา )
ผู้เสนอโครงการ

จำนวน
เงิน
(บำท)
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
งานโรงเรียนกับชุมชน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ บุญมาเทพ
4. ลักษณะโครงกำร
( )โครงการใหม่ ( )โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตลอดการศึกษา 2565
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3 และ 5
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
 กลยุท ธ์ ที่ 2 ปลูก ฝั ง คุณธรรม ความสานึก ในความเป็น ชาติ ไทยและวิ ถีชีวิ ตตามหลั ก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 4 และ 6
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 กลยุ ท ธ์ที่
4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง บริการทาง
การศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5
 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1,2,3,4,5,6
ด้านการจัดการศึกษา

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านมาตรการส่งเสริม

7,8,9,10,11,12

13
14
15

ตัวบ่งชี้ที่
1.3 - 1.6 / 2.2 - 2.4
/3.1 - 3.4 / 4.1 - 4.4
/5.1 - 5.4 /6.1 - 6.4
7.1 – 7.9 /8.1 – 8.6 /
9.1 – 9.3/10.1 – 10.6 /
11.1 – 11.3 /
12.1 – 12.6
13.1/13.2
14.1/14.2
15.1/15.2

10. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามความในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ดาเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูป การศึกษา ให้บ รรลุ เป้า หมายอย่ างมี พลัง และมีประสิท ธิภาพ จาเป็นต้ องยึ ดเงื่ อนไขและ
หลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนองกลยุทธ์ของสพฐ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 4 และ 6
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
ดัง นั้นงานโรงเรียนกับชุมชนจึงมีหน้าที่ กาหนดแนวทาง จัดทาแผน/โครงการ การปฏิบัติง าน
ประสานงานการดาเนินการการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
11. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนจัดขึ้น
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนและชุมชนทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายของ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม เนื้ อ หาตามสภาวะภู มิ สั ง คมขอ ง คุ ณ ธรรมของผู้ เ รี ย น มี ก ารพั ฒ นา
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิธีคิด ทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับ คารวะ ซื่ อ สั ต ย์ กตั ญ ญู ส่ ง เสริ ม
ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน มี ดาเนินการโดยนักเรียน และมีครูเป็น และส่ ง เสริ ม ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
ความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการ ผู้ น าหรื อ สนั บ สนุ น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด อดทน สน ใจใฝ่ รู้ ท าตนให้ เ ป็ น
ของผู้เรียนในระดับที่นาเสนอผู้เรียน ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ประโยชน์ต่อสังคม
มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด และความจาเป็นของสถานศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการ คนในชุ ม ชนโดยมี ก ารวางแผนที่ ดี
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ กิจกรรม สมเหตุ ส มผล มี ห ลั ก คิ ด และหลั ก
การเรีย นรู้ โดยมี ครู เป็ นผู้ อานวย ปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลัก
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม
วิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึง ภูมิ คุ้มกันที่ดี
มี ก ารวางแผนยื ด หยุ่ น มี ข้ อ เสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เกิดขึ้น
ความรู้
1.โรงเรียนและชุมชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในชุมชน
คุณธรรม
10) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
11) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
12) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำใน
ผู้รับผิดชอบ
กำร
รำยละเอียดกิจกรรม
โครงกำร
ดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
1- 31 ตุลาคม
คณะทางาน
2564
2.ประชุมวางแผน
1-30
ปร ะ ชุ ม ชี้ แ จง คณะท าง าน ผู้ บ ริ หาร
ฝ่ายบริหาร
กิจกรรมโดยคณะกรรม พฤษจิการยน สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
การ
2564
หั ว หน้ า ฝ่ า ยบิ ริ ห ารและคณะครู โ รงเรี ย น
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. การดาเนินกิจกรรม ปีการศึกษา
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความ ครู นักเรียน
2565
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
บุคลากร ในโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคมทุก
ท่าน
4.ประเมินผล
ภาคเรียนที่ 2 คณะครูบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปีการศึกษา
2565
17. งบประมำณ
กิจกรรม/ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
รวมทั้งสิ้นบำท ( - )
19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นำยสุพจน์ บุญมำเทพ
20. ผู้เกี่ยวข้อง
11) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
12) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
13) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
-
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21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 1. แบบประเมิน
กับชุมชน

22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลงชื่อ
(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบงานสหกรณ์ โรงเรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่ง เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
ประเด็นการพิจารณา
1 คุณภาพผู้เรียน
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหาร 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
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มาตรฐานที่

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นการพิจารณา
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

10. หลักกำรและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณ์เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ส่ งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็น
ทุนดาเนินการ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีนิสัยรักการทางานมีความรับผิดชอบร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือการ
เกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตจริง
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน
3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม
4. เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
1.2) นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีบริการสหกรณ์ร้านค้าที่ดีและมีความพร้อมและศักยภาพในการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานสหกรณ์ร้านค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
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13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ในการบริ ก าร
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ต้อนรับอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ที่ มี
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ ประสิทธิภาพ มีความพร้อม ประหยัด
ชุมชน มีความพอประมาณในการ ถูกหลักการบริการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอดี และ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาขอ ง
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด าเนิ น การโดย
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า นั ก เรี ย น และมี ค รู เ ป็ น ผู้ น าหรื อ
เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับ
ส นั บ ส นุ น มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด
ผู้เ รีย นมี ส่ว นร่ วมในการวาง ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทางเศรษฐกิจ สัง คม/สิ่ง แวดล้อมของ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ และลงมื อ สถานศึกษาและสามารถขยายผลการ
ปฏิ บั ติ โดยมี ผู้ ป กครองคอยให้ เรียนรู้ ความ
ค าแนะน า เป็ น วิ ท ยากร เป็ น ผู้ เข้ า ใจแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
จั ด หาสื่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบการจั ด พอเพี ย งออกสู่ ชุ ม ชนได้ กิ จ กรรม
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มใน สอดคล้ อ งกั บ กั บ ความคิ ด ความ
การประเมิ น ผลและใช้ ชุ ม ชนเป็ น ต้ อ ง ก าร แล ะ ค ว า ม จ า เป็ น ข อ ง
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล
จัดกิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
เสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม ความมี
น้าใจ ตามประเพณีแต่โบราณ ในการ
ดูแ ล บริ การเป็น การแสดงน้ าใจต่ อ
กัน
- สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์
ในสังคมโดยการแบ่งปัน
- พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ที่นามา
ใช้ ใ นงานบริ ก ารต้ อ นรั บ ถู ก หลั ก
อนามัย
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประโยชน์ใช้สอย
- ความรู้ ความสามารถ ทักษะในให้
การบริการต้อนรับ
- มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ เกิดขึ้น

ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
13) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
14) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
15) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564
1-10
พฤษจิการยน
2564

3. จัดเตรียมเอกสาร
1 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565

นิเทศ ติดตาม

1 ธันวาคม 2564
1 มีนาคม 2565

สรุป รายงานผล
โครงการ
17. งบประมำณ

ประชุมชี้แจงคณะทางาน
จัดเตรียมเอกสาร

4. การดาเนิน
กิจกรรม

ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกรณ์

รำยละเอียดกิจกรรม

1 กันยายน 2565

1. ประชุมคณะกรรมการงานสหกรณ์
ร้านค้า
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน
สหกรณ์ร้านค้า
3. ดาเนินการตามโครงการ
- ประชาสัมพันธ์
- รับสมัครสมาชิก
- บริการจาหน่ายสินค้าราคาประหยัด
- จัดทาบัญชี
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

30 กันยายน 25655) ประเมิน สรุป รายงานผลโครงการ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
-

-

คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกรณ์

คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม
งานสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกรณ์
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
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18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565
รวมทั้งสิ้น- บำท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565 2565 2565
-

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสรัญญา เรือนคา
20. ผู้เกี่ยวข้อง
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
วิธีกำรประเมิน/
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กำรประเมินผล
1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์
- การประเมินการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์ ปฏิบัติงาน
3. ระดับคุณภาพของการประเมิน สรุปลผลการ
- การสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
ปฎิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
- รายงานผลการ
ปฎิบัติงาน
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
22.1 นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถนาความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
22.2 นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน
22.3 นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม
22.4 สหกรณ์มีสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
17. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ กิจกรรม
ที่

รายการวัสดุ – อุปกรณ์

จานวน
(หน่วย)

ราคา
(ต่อหน่วย)

รวม

( นางสรัญญาเรือนคา )
ผู้เสนอโครงการ

รวมเป็นเงิน
(บาท)
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โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ปีงบประมำณ 2565
**********************************************************************************
1. ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน
2. แผนงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะโครงกำร
() โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
6. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,3,4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
7. สนองกลยุทธ์ สพม.ลำปำง ลำพูนข้อที่ 1 , 2 ,3, 4 และ 5
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึก ในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศึกษาหลักธรรมภิ
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่ง เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
8. สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
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9. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน
มาตรฐานที่
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร อ บ ด้ า น ตา ม หลั ก สู ต ร สถ า น ศึ ก ษา แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

10. หลักกำรและเหตุผล
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนเรา เพราะธนาคารเป็น
สถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอด
ออม ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจาลอง ที่ดาเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู เป็นที่ปรึกษา มี
นักเรียนเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สิ่งที่โครงการธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมโรงเรียนมุ่งหวังก็คือ เพื่อให้นักเรียนมีเงิน
เก็บไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็น ให้เด็กรู้จักการทางานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการทางานที่
เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นรากฐานนาไปสู่สังคมที่ดี ธนาคาร
โรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินและถอนเงิน การทาบัญชีใช้จ่ายประจาวันของนักเรียน และการฝึกการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ต้อนรับลูกค้าเป็น
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11. วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดและออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการออมทรัพย์
12. เป้ำหมำย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) ครูและนักเรียนร้อยละ60 เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน
1.2) นักเรียนและครูร้อยละของ70 มีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและออมเงิน
1.3) ระดับคุณภาพของการประเมิน สรุปลผลการดาเนินงาน
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีบริการธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนที่ดีและมีความพร้อมและศักยภาพ
ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพผลการดาเนินงานสหกรณ์ร้านค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
13. กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำร
พอประมำณ
มีเหตุผล
จั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ในการบริ ก าร
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ต้อนรับอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ที่ มี
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ ประสิทธิภาพ มีความพร้อม ประหยัด
ชุมชน มีความพอประมาณในการ ถูกหลักการบริการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่พอดี และ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาขอ ง
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด าเนิ น การโดย
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า นั ก เรี ย น และมี ค รู เ ป็ น ผู้ น าหรื อ
เพื่อพัฒนางานบริการต้อนรับ
ส นั บ ส นุ น มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล ทางเศรษฐกิจ
การเรียนรู้ และลงมือ
สังคม/สิ่งแวดล้อมของ สถานศึกษา
ปฏิบัติ โดยมีผู้ปกครองคอยให้
และสามารถขยายผลการเรียนรู้ ความ
คาแนะนา เป็นวิทยากร เป็นผู้
เข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
จัดหาสื่อ/วัสดุประกอบการจัด
พอเพียงออกสู่ชุมชนได้กิจกรรม
กิจกรรมที่เหมาะสมมีส่วนร่วมใน
สอดคล้องกับกับความคิด ความ
การประเมินผลและใช้ชุมชนเป็น
ต้องการ และความจาเป็นของ
แหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี สถานศึกษาและคนในชุมชนโดยมีการ
ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ วางแผนที่ดี สมเหตุสมผล
จัดกิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
เสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม ความมี
น้าใจ ตามประเพณีแต่โบราณ ในการ
ดูแ ล บริ การเป็น การแสดงน้ าใจต่ อ
กัน
- สืบสาน วัฒนธรรมความสมานฉันท์
ในสังคมโดยการแบ่งปัน
- พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ที่นามา
ใช้ ใ นงานบริ ก ารต้ อ นรั บ ถู ก หลั ก
อนามัย
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ
บ ริ ก า ร ต้ อ น รั บ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประโยชน์ใช้สอย
- ความรู้ ความสามารถ ทักษะในให้
การบริการต้อนรับ
- มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่
เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มี
การวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอ
ทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ เกิดขึ้น
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ควำมรู้
1) นักเรียนมีทักษะ และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน
2) รู้จักนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
คุณธรรม
1) มีจิตอาสา เสียสละ ซื่อสัตย์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
2) มีความรับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
14. สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15. ระยะเวลำ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
16. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
1.เสนอโครงการ/
คณะทางาน
2.ประชุมชี้แจง/
กิจกรรม

ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน
1- 31 ตุลาคม 2564
1-10
พฤศจิกายน
2564

3. จัดเตรียมเอกสาร
4. การดาเนิน
กิจกรรม

รำยละเอียดกิจกรรม

ประชุมชี้แจงคณะทางาน
จัดเตรียมเอกสาร

1 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565

1. ประชุมคณะกรรมการงานธนาคาร
ร้านค้า
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคาร
คณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคาร
คณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคาร

ธนาคาร

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
สรุป รายงานผล
โครงการ

1 ธันวาคม 2564
1 มีนาคม 2565
1 กันยายน 2565

3. ดาเนินการตามโครงการ
- ประชาสัมพันธ์
- รับสมัครเปิดบัญชีใหม่
- บริการรับฝาก - ถอนเงิน
- จัดทาบัญชี
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

30 กันยายน 25656) ประเมิน สรุป รายงานผลโครงการ

คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม
งานธนาคาร
คณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคาร
คณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคาร
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17. งบประมำณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินระดมทุน
เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกว๋าว
เงินสนับสนุนจาก สพม.ลาปาง ลาพูน
รวมเงิน
-

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

18. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2565
ไตรมำสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2564 2564
2564
-

ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
2565 2565 2565 2565 2565
2565
-

-

-

-

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2565
2565
2565
-

รวมทั้งสิ้น- บำท

19. ผู้รับผิดชอบ ( งำน/โครงกำร )
นางสรัญญา เรือนคา
20. ผู้เกี่ยวข้อง
14) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
15) คณะกรรมการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
16) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
21. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน/ กำรประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ร้อยละของสมาชิกธนาคาร
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องธนาคาร - การสรุปรายงานผลการปฎิบัติงาน - รายงานผลการปฎิบัติงาน
3. ระดับคุณภาพของการประเมิน สรุปลผลการ
ดาเนินงาน
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22. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
22.1 นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดและออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
22.2 นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการออมทรัพย์

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสรัญญา เรือนคา )

ลงชื่อ

หัวหน้างานแผนงาน
(นายหัสรินทร์ดอนดี)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายดวงเด่น พิจอมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้รับรองโครงการ

(นายนวพลจะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นำยประนอมไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ภำคผนวก
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
ที่ 095/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖5
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
เพื่อให้การใช้งบประมาณดาเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลาปางลาพูน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ารวชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔7 และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นายประนอม
ไทยกรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นายเศกสรรค์ อิทธิผล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
3. นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นางสรัญญา
เรือนคา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
5. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
6. นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและเลขานุการ
7. นางจรรยา
พุทธา
หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑) ประธานกรรมการมีหน้าที่อานวยการและพิจารณาอนุมัติโครงการ
๒) กรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน ประสานงาน และรวบรวมโครงการ ในหมวด
งานที่รับผิดชอบ
๓) กรรมการและเลขานุการมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปรายงาน และ
ประสานงานในการจัดทาโครงการเพื่อจัดทาเป็นรูปเล่ม
2. คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนวิชำกำร
๑. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. ร้อยตรีวรัญญู
เรือนคา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
๓. นางสรัญญา
เรือนคา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
กรรมการ
๔. นางสิริภางค์
ขาวปอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
กรรมการ
๕. นางมงคลยา
พานดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
๖. นายพงษ์สิทธิ์
สุปัด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์
กรรมการ
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๗. นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ กรรมการ
๘. นายพงศกร
ทามา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปศึกษา
กรรมการ
๙. นางจรรยา
พุทธา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนพลศึกษา
กรรมการ
๑๐. นางนิตยา
สมบุญ
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุพรรณิภา จริยา
กรรมการ
๑๒. นางสิรินทร์พร
ขัดฝั้น
กรรมการ
๑๓. นายปรัชญา
จันทร์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนบุคคล
๑. นางสรัญญา
เรือนคา
ประธานกรรมการ
๒. นางมงคลยา
พานดง
กรรมการ
๓. นายสุพจน์
บุญมาเทพ
กรรมการ
๔. นางสาวนฤมล
จาอินทร์
กรรมการ
๕. นายพงษ์สิทธิ์
สุปัด
กรรมการ
๖. นายสถิตย์
ขาวปอน
กรรมการ
๗. นางนิตยา
สมบุญ
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนงบประมำณ
๑. นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
ประธานกรรมการ
๒. นายสถิตย์
ขาวปอน
กรรมการ
๓. นางจรรยา
พุทธา
กรรมการ
๔. นางสาวนฤมล
จาอินทร์
กรรมการ
๕. นางสาวสุนิสา
สุพันธ์
กรรมการ
๖. นางสิรินทร์พร
ขัดฝั้น
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนทั่วไป
๑. นายดวงเด่น
พิจอมบุตร
ประธานกรรมการ
๒. นางจรรยา
พุทธา
กรรมการ
๓. นางสรัญญา
เรือนคา
กรรมการ
๔. นางสาวสุนิสา
สุพันธ์
กรรมการ
๕. นายสุพจน์
บุญมาเทพ
กรรมการและ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมกำรตำมข้อ ๒-๖ มีหน้ำที่
๑) ร่วมกันจัดทาโครงการในงานที่ได้รับผิดชอบโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป แผนกลยุทธ์สถานศึกษา เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่รับผิดชอบ
๓) จัดทาแบบกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานตามแผนงานที่รับผิดชอบ
๔) ประเมินผล สรุป และรายงาน
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ให้ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในครั้ ง นี้ จงตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยเต็ ม
ความสามารถ คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ หากมีปัญ หาหรืออุปสรรค ประการใดอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยเร่งด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖4
สั่ง ณ วันที่1 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖4

( นายประนอม ไทยกรรณ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าวิทยาคม
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนวพล
จะงาม
นายสวัสดิ์
ตามเดช
นายกาพล
จบทั่ว
นางกาบจันทร์
โนนิล
นางสาวพฤตพนิต โกวฤทธิ์
พระครูพิพฒ
ั น์วิริยคุณ

7. นายพงศธร
8. นายสุพจน์
9. นายศานติกรศิ์

สกุลมั่งมี
บุญมาเทพ
วงค์เขียว

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนครู
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.
5.

นายประนอม ไทยกรรณ์
นายหัสรินทร์ ดอนดี
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
นางสรัญญา เรือนคา
นายดวงเด่น พิจอมบุตร

ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลและพิจำรณำร่ำงต้นฉบับ
1. กลุ่มงานตามโครงสร้าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
2. กลุม่ สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
3. คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3.1 นายดวงเด่น พิจอมบุตร
3.1 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคา
3.2 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
3.3 นางมงคลยาพานดง
3.4 นางสรัญญาเรือนคา
3.5 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
3.6 นายสถิตย์ ขาวปอน
3.7 นางมงคลยา พานดง
3.8 นางจรรยาพุทธา
3.9 นางสิริภางค์ ขาวปอน
3.10 นายสุพจน์ บุญมาเทพ
3.11 นายหัสรินทร์ ดอนดี
3.12 นายพงศกร ทามา
3.13 นางสาวนฤมล จาอินทร์
3.14 นายปรัชญา จันทร์แก้ว
ผู้จัดพิมพ์
นายหัสรินทร์ ดอนดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
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