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แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ของโรงเรียน
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จะนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้
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ราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ ให้สำเร็จลงด้วยดี

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000 ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟิลิปดา ลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 19
ลิ ป ดา 32 ฟิ ล ิ ป ดา โทรศั พ ท์ 0-7727-5861 โทรสาร 0-7728-6727 อี เ มล์ suratpit@srp.ac.th
เว็บไซต์ www.srp.ac.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เปิดสอนตั้งแต่
ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยมี เ ขตพื ้ น ที ่ บ ริ ก ารอำเภอเมื อ ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี
มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น 2
โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นประจำจั ง หวั ด ชาย (โรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ ธ านี ) และโรงเรี ย นสตรี ป ระจำจั ง หวั ด
(โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับ
จำนวนนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุ ตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มนี ้อย
ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โ รงเรียนสุราษฎร์ธ านีย้ายไปอยู่ส ถานที่แห่งใหม่
และได้มอบสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่
5 ตุล าคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบายการจัด การศึ กษาในรู ปแบบสหศึ กษา โดยใช้ตรา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ใช้เครื่องหมายเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร
ความหมาย เปรียบเสมือนชีวิตและการศึกษาที่จะต้องเป็นคู่กันไป โดยมีสายใยเชื่อมโยงไปสู่
ศาสนาที่ให้คุณธรรม และจริยธรรมแก่ชีวิต
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ปรัชญาโรงเรียน(School Philosophy)
สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ (Pure Wise Generous and Patient)
ความหมายปรัชญาโรงเรียน
สุทธิ หมายถึง การมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบแบบแผนของสังคม
ปัญญา หมายถึง ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
เมตตา หมายถึง การมอบความรักและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข
ขันติ หมายถึง การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
คำขวัญโรงเรียน (School Slogan)
ประพฤติดี
มีน้ำใจ
ใฝ่การเรียน
เพียรทำประโยชน์
(Good Behavior Active Caring Lifelong Learning and Co-operation)
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
น้ำเงิน หมายถึง สีสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
เหลือง หมายถึง สีสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา
3. ข้อมูลบุคลากร
3.1 ข้อมูลด้านการบริหาร
1. ผู้บริหารโรงเรียน
นางสมร เผือกเดช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
2. ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 คน
1) นายไพศาล ชนีมาส
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
คม. (การบริหารการศึกษา)
2) นายประหยัด ไทยเสน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
3) นางอรนุตร บัวหยู่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
4) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 5

3.2 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
จำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จำแนกตามเพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประเภทบุคลากร

จำนวน
(คน)

เพศ

ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี

3

2
2
-

5
1
4
62
23
14
6
5
6
2
3
3
1

72
11
8
8
9
14
6
4
5
7
4

-

1. ฝ่ายบริหาร
1.1 ผู้อำนวยการ
1.2 รองผู้อำนวยการ
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน
2.1 วิทยาศาสตร์ฯ
2.2 คณิตศาสตร์
2.3 ภาษาไทย
2.4 สังคมฯ
2.5 ภาษาต่างประเทศ
2.6 ศิลปะ
2.7 สุขศึกษาฯ
2.8 การงานอาชีพ
2.9 สนับสนุนการสอน
3. ครูอัตราจ้าง
รวมฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการสอน
4. ลูกจ้างประจำ
5. ลูกจ้างชั่วคราว

5
1
4
136
36
22
14
14
20
8
7
5
10
5

3
35
10
4
2
4
4
2
3
2
4
2

2
1
1
101
26
18
12
10
16
6
4
3
6
3

146

40

106

2

68

76

-

6
45

2
30

4
15

-

2

1
23

5
20

รวมทั้งหมด

197

72

125

2

70

100

25
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4. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสมร เผือกเดช

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี

นายไพศาล ชนีมาส

นางอรนุตร บัวหยู่

นายประหยัด ไทยเสน

1. งานบริหารงานวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. งานวัดผลและประเมินผล
5. งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
6. งานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
8. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
9. งานแนะแนวการศึกษา
10. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
11. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
12. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
13. งานรับนักเรียน
14. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

1. งานนโยบายและแผนงาน
2. งานบริหารการเงิน
3. งานบริหารบัญชี
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
6. งานสวัสดิการ

1. งานอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
3. งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูบรรจุใหม่
4. งานลงเวลามาปฏิบัติราชการ
5. งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
6. งานบำเหน็จความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน
7. งานทะเบียนประวัติ
8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8 งานขออนุญาตไปต่างประเทศ
10. งานพัฒนาบุคลากร
11. งานแผนและนโยบาย และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. งานบริหารงานทั่วไป/บริหารงานกิจการนักเรียน
2. สำนักงานผูอ้ ำนวยการ
3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. งานอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม/กิจกรรม 5 ส
9. งานบริการสาธารณะ
10. งานประสานราชการกับหน่วยงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
หน่วยงานอืน่
11. งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
12. งานประชาสัมพันธ์/งานโภชนาการ/คุ้มครองผู้บริโภค
13. งานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธ์ชมุ ชน
14. งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
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5. ข้อมูลนักเรียน
1. จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียนรวม (คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

477
470
460
1,407
526
532
510
1,568
2,975

2. มีจำนวนที่มีความบกพร่องทางสายตาเรียนร่วม จำนวน 2 คน
3. จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 40 : 1
4. อัตราส่วนครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 20
6. สภาพชุมชนโดยรวม
6.1 ที่ตั้ง
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจ ใจกลางเมือง อาชีพหลักของชุมชน คือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
คือ ประเพณีชักพระ พุ่มผ้าป่า และสารทเดือนสิบ
6.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ, ธุรกิจส่วนตัว,เกษตรกรรม
, รับจ้างอื่นๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 550,000 บาท
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
6.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาสของโรงเรียน
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน จึงได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจากผู้ปกครองและชุมชนเสมอมา
ข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน ประมาณ 3 พันคน
ทำให้มีสภาพแออัด ไม่สามารถจัดสถานที่เป็นที่พักผ่อน และหรือสถานที่ออกกำลังกาย ขนาดใหญ่ ให้แก่ สมาชิก
ในโรงเรียนได้ดีเท่าที่ควร
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7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรีย นสุราษฎร์พิทยาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แสดงได้ดังตาราง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
ภาษาไทย
3.17
3.17
คณิตศาสตร์
2.84
2.87
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.24
3.29
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.54
3.46
ศิลปะ
3.73
3.65
สุขศึกษาและพลศึกษา
3.65
3.66
การงานอาชีพ
3.44
3.27
ภาษาต่างประเทศ
2.86
2.85
รวม
3.28
3.26
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
ภาษาไทย
3.19
3.20
คณิตศาสตร์
2.88
2.84
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.08
3.19
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.56
3.48
ศิลปะ
3.80
3.80
สุขศึกษาและพลศึกษา
3.56
3.69
การงานอาชีพ
3.10
3.10
ภาษาต่างประเทศ
3.05
2.99
รวม
3.25
3.29
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ผลการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563
เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ผล O-NET ม.3
โรงเรียนกับ
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
ประเทศ
รายวิชา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2562
ภาษาไทย
68.01 70.32 55.18 54.29
12.83
ภาษาอังกฤษ
47.17 54.18 34.14 34.38
13.03
คณิตศาสตร์
40.97 42.66 25.82 25.46
15.15
วิทยาศาสตร์
35.78 39.97 30.17 29.89
5.61
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 47.98 51.78 36.33 36.01
11.65

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ
ปี 2563
16.03
19.80
17.20
10.08
15.78

ผลการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563
เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ผล O-NET ม.6
โรงเรียนกับ
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
ประเทศ
รายวิชา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2562
ภาษาไทย
56.20 60.73 45.22 44.36
10.98
สังคมศึกษา
43.79 43.35 36.32 35.93
7.47
ภาษาอังกฤษ
39.51 41.87 29.73 29.94
9.78
คณิตศาสตร์
36.74 40.22 26.33 26.04
10.41
วิทยาศาสตร์
36.12 43.70 33.04 32.68
3.08
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 42.47 45.97 34.13 33.79
8.34

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ
ปี 2563
16.37
7.42
11.93
14.18
11.02
12.18

8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดโดยประมาณ 50,000 เล่ม
การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Library 2002,
E – Book ของศูนย์/GPA จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 2,000 คน/วัน
2) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จำนวน 12 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จำนวน 9 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน 2 ห้อง
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9. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
9.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

จำหน
วน
(หลั1 ง)
1
1
1
1
1

ชื่ออาคาร
อาคารเรียนแบบ 318 (อาคารไมตรี)
อาคารเรียนแบบ พ 420 (อาคารสันติ)
อาคารเรียนแบบ 424 ล 18 (อาคาร
ภราดร) ทย์
อาคารธำรงวิ
อาคารจิตต์ธานี
อาคารฝึกงาน (2 หน่วย)

จำหนวน
(หลัง)
อาคารบวรศิลป์
1
อาคารเกษตร
1
อาคารประชาสัมพันธ์ (อาคารลูก
1
รัก)
โรงพละศึ
กษา
1
อาคารทวีปราชญ์
1
โครงเหล็กคลุมสนามโรงเรียน
1

ที่

ชื่ออาคาร

7
8
9
10
11
12

9.2 รายละเอียดการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีนักเรียนจากระดับ ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 72 ห้อง โดยจัดเป็นระบบ
เดินเรียนทั้งหมด ในขณะที่โรงเรียนมีห้องเรียนรองรับดังนี้ จำนวนห้องเรียนทั่วไป 90 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
และห้องวิชาเฉพาะ 53 ห้อง รวมทั้งหมด 143 ห้อง และมีจัดทำเป็นห้องอื่นๆ ตามตาราง
ปี สำนัก ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง อ่าง ที่ ห้อง
แบบ
ก่อสร้าง งาน เรียน วิชา วิชา ปฏิบัติ พักครู สมุด ประชุม น้ำ ล้าง ปัส ส้วม
อาคาร
การ เฉพาะ การ
หน้า สาวะ
1 สันติ
พ420 2521
11
4
3
2
5
2 3
2 ไมตรี
318
2520 1
9
1
4
3
1
2
6
2 2
3 ภราดร
424ล18 2524 5
2
1
10
2
3
1
5
- 9
4 บวรศิลป์
อ200501 2530
1
4
1
2
1
4
2
3 12
5 ธำรงวิทย์
พิเศษ 2539
36
17
4
1
2
26 54 30 86
6 เกษตรกรรม
2520
1
3
7 อุตสาหกรรม 102/27 2519
1
1
1
8 โรงพลศึกษา
2550
1
1
9 ลูกรัก
2536 1
10 จิตต์ธานี
พิเศษ 2554
6
3
ที่

อาคาร

324ล./55-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

2560

5

24

-

-

-

1

-

2

6

5

11

10

โครงเหล็กคลุม
สนามโรงเรียน

-

2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

12

90

2

41

12

15

3

7

38

78

48 122

11 ทวีปราชญ์
12
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9.3 แผนผังอาคารสถานที่และอาณาบริเวณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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10. ทิศทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผล ปีการศึกษา 2561-2564
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ :
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์การดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัย
และนวัตกรรมเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าหมายการดำเนินงาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. นั ก เรี ย นมี ค ุ ณ ภาพตาม
หลั ก สู ต ร มี ผ ลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น มีผลงาน
เป็ น ที ่ ป ระจั ก ษ์ ใ นระดั บ ชาติ
และระดั บ นานาชาติ แ ละมี
ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ท ี ่ จ ำเป็ น
สำหรับศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั นพึง
ประสงค์ มี จ ิ ต สำนึ ก รั ก ษ์
ทร ั พย า กรธรรมชาติ แ ละ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม และมี ว ิ ถ ี ก าร
ดำเนิ น ชี ว ิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านระบบการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รที ่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มี
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการ
วั ดและประเมิ นผลตามสภาพ
จริ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
Thailand 4.0 แ ล ะ โ ล ก ใ น
ศตวรรษที่ 21

ด้านระบบการบริหารจัดการ
1. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและมี ท ั ก ษะการจั ด การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษ
ที่ 21 และมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล เป็ น ที ่ ย อมรั บ
เชื่อมั่นของชุมชนและสังคม มี
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ และมีพันธข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ ที ่ เ ป็ น รู ป ธรรม
และเข้มแข็ง

ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มี
สิ ่ ง อำนวยความสะดวกที่
ทันสมัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
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11. กรอบกลยุทธ์ แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีการศึกษา 2564
กลยุทธ์ที่ 1

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ
4. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการทำงาน
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
8. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
9. โครงการโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

ที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

1

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี และ
มี ค วามสามารถ ความถนั ด เฉพาะทาง
สามารถแข่ ง ขั น ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 50
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

74.38
61.14
61.33
58.29
77.66
81.83
69.57
81.76
78.72
48.01
51.92
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ที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
1.2 ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการศึ ก ษาด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน มี
คะแนนไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย (การอ่าน)
1.3 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่ ง ขั น ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
1.4 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับ
รางวั ล จากการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
ต่อปี
1.5 ผลสั ม ฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของนั กเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
50.47
56.24
82.87
75.65
69.75

128

72

77.38
65.14
65.33
62.29
81.66
85.83
73.57
85.7
83.72
52.01
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ที่

2

3

เป้าหมาย

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่
สู ง ขึ ้ น จนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ทั ้ ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศได้ ใ นอั ต รา
สูงขึ้น

นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้ดี
และสามารถสอบผ่ า นการวั ด ระดั บ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบั น
ภาษานานาชาติ

4

นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด มี ว ิ จ ารณญาณ
สามารถประเมิ น วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์
แก้ ป ั ญ หาและกล้ า ตั ด สิ น ใจ อย่ า งมี
เหตุผล

5

นั ก เรี ย นสามารถคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์
พั ฒ นาชิ ้ น งาน สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม
และออกแบบผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
2.1 จำนวนนั ก เรี ย นที ่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ไม่ต่ำกว่ า
ร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2.2 จำนวนนั ก เรี ย นที ่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ
50 ต่อปี
3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับดีไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75
3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
3.3 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการรับรอง
3.4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
การใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารได้
อย่างน้อย 2 ภาษา
นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และ
กล้ า ตั ดสิ นใจอย่ างมีเหตุผลตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80
5.1 นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ก ิ จ กรรม ผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่มี เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือกระบวนใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
55.92
54.47
60.24
86.87
79.65
73.75
240

22

75

50

70

70

92

100
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ที่

6

7

8

เป้าหมาย

นั กเรี ย นมี ความตระหนั กในภาวการณ์
ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับ
สภาวการณ์ที่มีความซับซ้อนทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี สั ง คม การเมื อง เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ

นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็น
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐานมีจิตสาธารณะ และ
จิ ต ใจบริ การมี ความเป็ น พลเมื อง ตาม
วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย มี ท ั ก ษะการ
ดำรงชี ว ิ ต สามารถจั ด การและควบคุม
การใช้ เ ทคโนโลยี และมี จ ิ ต สำนึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมโลก เป็ น สมาชิ กที่
เข้ ม แข็ ง ของประชาคมอาเซี ย น และ
ประชาคมโลก

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.2 นั ก เรี ย นมี ผ ลงานการประดิ ษ ฐ์
สร้างสรรค์และออกแบบ มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์งานทั้ง
ด้ า นวิ ช าการและอาชี พ มี ก ารนำเสนอ
ผลงานเผยแพร่ แ ละแลกเปลี ่ ย นผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติไม่ต่ำกว่าร้อยละ
14
6.1 นั กเรี ย นทุ กคน ได้ ม ี การแลกเปลี ่ ย น
เรี ย นรู ้ ก ั บ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย MOU
ภายในประเทศ สถาบันหรือหน่วยงาน
6.2 นักเรียนทุกคนของห้องเรียนโครงการ
พิเศษทางภาษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กั บ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย MOU ภายนอก
ประเทศ
7.1 นั ก เรี ย นทุ ก คน ได้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
7.2 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม
ระดั บ ภาค ระดั บ ประเทศ และระดั บ
นานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
8.1 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 86 มีความ
ตระหนั ก รู ้ ใ นภาวการณ์ ข องโลก ความ
หลากหลายทางเชื ้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต
8.2 นั ก เรี ย นทุ ก คน มี ค วามสามารถ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ทางเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบของการเปลี ่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
8.3 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม
ปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมในฐานะสมาชิ ก ของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
14

100

100

100
5

90

94

82
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กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน
ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ที่

เป้าหมาย

1

โรงเรี ย นพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2

โรงเรี ย นจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ห ลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ
Active Learning โดยนำเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน

3

โรงเรียนส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ควบคู ่ กั บ การใช้ การวิ จ ั ย และการพั ฒ นา
นวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
1.1 โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
100
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็น
100
เลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
1.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการศึกษา
95
ให้มีค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research
and Knowledge Formation) การสื่อสาร
และการนำเสนอ (Communication and
Presentation) และกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์
และบริการสังคม (Global Education and
Social Service Activity)
1.4 ทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้ น ำหลั ก สู ต ร
95
สถานศึกษาไปใช้พร้อมทั้งวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร โดยบูรณาการ STEM Education
และกิจกรรม IS
2.1 ครู ท ุ ก คนมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ น้ น
100
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active
Learning
2.2 ครูทุกคนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
100
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 ครูทุกคนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
100
การจัดการเรียนการสอน
3.1 ครู ท ุ กคนมีการจั ดกระบวนการเรียนรู้
100
ควบคู่กับการใช้การวิจัยในชั้นเรียน และนำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน
3.2 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ำ
80
กว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 30

ที่

4
5

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
3.3 ครู ม ี น วั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ มี
50
ประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมิน ผลใน ครูทุกคนมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่
100
รูปแบบที่หลากหลาย
หลากหลาย
โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม ครู ท ุ ก คนได้ ร ั บ การนิ เ ทศติ ด ตามในการ
100
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศทัดเทียม
สากล (HCEC)
ที่

เป้าหมาย

1

ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถในการสร้างพัฒนาและใช้
สื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์

3

ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

4

ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
1.1 ครู ไ ม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 30 ใช้ ภ าษา
30
ต่างประเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน
1.2 ครูไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 เข้าร่วมกิจกรรมที่
30
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ
1.3 ครู ท ุ กคน มี การแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู ้ และ
100
นำเสนอการสอนต่ อผู ้ เกี ่ ยวข้ องรวมถึ ง การ
จัดการชั้นเรียนของโรงเรียนมาตรฐาน สากล
ตามแผนการทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
100
คน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้าน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน
2.2 ครู ท ุ ก คนมี ผ ลงานวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น/
100
โครงงาน/สื่อ/นวัต กรรม/เอกสารบทความ
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ ICT
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
80
ยกย่องประกาศเกียรติคุณเพิ่มขึ้น
ร้อย
ละ 5 ต่อปี
3.2 ร้ อ ยละ 90 ของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย มี
90
ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
4.1 ร้ อ ยละ 90 ของครู แ ละบุ ค ลากรทาง
90
การศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อการส่ ง เสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4.2 ครู และบุ คลากรทางการศึ กษามีความ
20
ก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. โครงการโรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
3. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ที่

เป้าหมาย

1

พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเอื ้อต่ อ การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล

2

โรงเรี ย นใช้ ช ุ ม ชนเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ มี
สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน
เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

3

โรงเรี ย นใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
1.1 ทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ม ี ห ้ อ ง
100
ปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
มี
คุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
1.2 นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
100
อ่ า น ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง ปฏิ บ ั ต ิ ข อง
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่
70
ครอบคลุมธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร
เศรษฐกิ จ สั ง คม ประวั ต ิ ศ าสตร์ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง โดย
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ
20
2.2 โรงเรียนมีสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
100
อื่นๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น
เครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น
3.1 ครู ท ุ ก คนสามารถ ใช้ เท คโ น โ ล ยี
100
สารสนเทศ และการสื่อสารในการจั ด การ
เรียนรู้
3.2 ทุ ก หน่ ว ยงานภายในโรงเรี ย นนำ
100
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในในการจัด
100
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานในระดั บ ดี ข ึ ้ น ไป
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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กลยุทธ์ที่ 5

ที่
1

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อการช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล
3. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. โครงการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพ 1.1 ผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์ อบรม
แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ระดับมาตรฐานสากล
นานาชาติ
1.2 ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก คนมี ค วามสามารถใน
บริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล
1.3 กลุ่มบริหารงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.3.1 กลุ่มบริหารงานนำวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการจัดการครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านของโรงเรียน
1.3.2 กลุ ่ ม บริ ห ารงานทุ ก กลุ ่ ม งาน
ภายในโรงเรียน มีระบบการจัดการความรู้
และการสร้ า งนวั ต กรรมเผยแพร่ ทั ้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.3.3 โรงเรี ย นมี ร ะบบการประกั น
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวงฯ
1.3.4 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานภายนอกระดับดีมากทุกมาตรฐาน
1.3.5 โรงเรียนผ่านการประเมินการจัด
การศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.3.6 โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ด้ ว ยระบบคุณ ภาพผ่า นการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
1.3.7 กลุ ่ ม บริ ห ารงานมี ร ะบบการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าและให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
100

100
100
100

100

100

100
100
100

100
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ที่

2

3

เป้าหมาย

โรงเรี ย นมี ภ าคี ร ่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
ระดั บ ท้ อ งถิ ่ น ระดั บ ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

โรงเรี ย นมี แ ผนการรั บ นั ก เรี ย นทั้ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อย่างเป็นระบบมี
คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.3.8 โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ด้ า นบุ ค ลากร งบประมาณ พั ส ดุ และ
การเงิ น ที ่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
1.4 ผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้
การสนับสนุนการระดมทรัพยากร เพื่อจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
2.1 โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพ ยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศทุกปีการศึกษา
โรงเรียนมีการกำหนดแผนการรับนักเรียน
อย่ า งเป็ น ระบบ และจั ด ทำโครงสร้ า ง
จำนวนนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
100

95

100

100

12
12
12
13
13
13
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12. ประมาณการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ช่วงชั้นที่
จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
477
มัธยมศึกษาปีที่ 2
470
มัธยมศึกษาปีที่ 3
460
มัธยมศึกษาตอนต้น
1,407
มัธยมศึกษาปีที่ 4
526
มัธยมศึกษาปีที่ 5
532
มัธยมศึกษาปีที่ 6
510
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,568
รวมจำนวนนักเรียน
2,975
รวมเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเงินอุดหนุน/พัฒนาผู้เรียน
งบวิชาการ ~(60-80%)
งบบริหารจัดการ/สนับสนุน ~(20-30%)
งบสำรองจ่าย ~(5%)

จำนวนเงิน : 1 คน : 1 ปี
3,500
3,500
3,500
3,500
3,800
3,800
3,800
3,800

(880),(950)
73.60
21.30
5.10

จำนวนเงิน (บาท)
1,669,500
1,645,000
1,610,000
4,924,500
1,998,800
2,021,600
1,938,000
5,958,400
10,882,900
6,032,800
2,727,700
19,643,400
14,449,300
4,194,100
1,000,000
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13. ประมาณการงบประมาณในการดำเนินงานตามกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน
ประจำปีการศึกษา 2564

ที่

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้

1 สำนักงานผู้อำนวยการ

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
รายหัว
(บาท)
105,600

2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

5,460,300

3 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5,865,800

ประเภทของงบประมาณ
เงินบำรุง เงินกิจกรรม เงินสมทบ เงินเหลือจ่าย เงินรายได้
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาฯ
อื่นๆ
(บาท)

(บาท)

4,165,000
1,277,200

(บาท)

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท)
105,600

1,495,700

11,121,000

1,000,000

8,143,000

4 โครงการพิเศษ MLP

3,563,000

3,563,000

5 โครงการพิเศษ GSP

1,120,700

1,120,700

6 โครงการพิเศษ SME

1,663,000

1,663,000

7 โครงการพิเศษ EST

1,232,000

1,232,000

8 โครงการพิเศษ SMTE

517,800

517,800

9 โครงการพิเศษ SMBP

1,449,000

1,449,000

10 สมทบงานห้องเรียนพิเศษ

1,944,700

11 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1,380,800

12 กลุ่มบริหารงานบุคคล

800,800

8,032,500

13 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

423,000

795,600

14 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

305,000

15 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

186,600

16 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

491,400

17 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

226,400

18 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

232,300

19 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

300,000

20 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
21 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

250,000
3,470,000
672,900

2,194,700
2,386,200

7,237,000

206,200

960,000

9,999,500

246,100

365,700

2,503,300
305,000

68,000

254,600
491,400

48,400

30,900

257,300

11,800

292,500

150,000

450,000

86,200
322,100

22 กลุ่มศูนย์ภาษาจีน
23 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

43,300

24 กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

10,000

86,200
1,481,300

1,803,400

350,000

350,000
1,179,400

1,222,700
43,300

53,300

25 กลุ่มงานห้องสมุด

135,000

135,000

26 กลุ่มงานแนะแนว

39,500

39,500
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ที่

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้

27 งานเรียนรวมการศึกษาพิเศษ

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
รายหัว
(บาท)
24,500

28 กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์
29 กลุ่มงานประกันคุณภาพ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
24,500
445,000

73,300

73,300
1,725,500

90,000

1,473,000

3,198,500

357,000

รวมกิจกรรม (บาท)

16,601,900 28,992,100

สำรองจ่าย

1,000,000

รวมงบประมาณทุกกิจกรรม (บาท)

(บาท)

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

445,000

30 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยี (ICT)
31 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ประเภทของงบประมาณ
เงินบำรุง เงินกิจกรรม เงินสมทบ เงินเหลือจ่าย เงินรายได้
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาฯ
อื่นๆ

447,000
4,602,500

6,215,700

250,900

17,601,900 29,243,000

4,602,500

6,215,700

2,954,900

1,411,700

60,778,800

6,869,300

531,000

8,651,200

9,824,200 1,942,700

69,430,000
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14. ประเภทงบประมาณในการดำเนินงานตามกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน
ประจำปีการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อประเภท
งบอุดหนุน
งบบำรุงการศึกษา
งบพัฒนาผู้เรียน
งบสมทบพัฒนาการศึกษา
งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563
งบรายได้อื่นๆ
งบเหลือจ่ายอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
งบเหลือจ่ายพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)
งบสำรองจ่าย (บำรุงการศึกษา)
งบสำรองจ่าย (เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563)
งบสำรองจ่าย (รายได้อื่นๆ)

รหัสย่อ
บ.
พ.
สท.
ห.
ร.
อห.
พ.63
สอ.
สท.
สห.
สร.
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15. รายละเอียดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินบำรุงการศึกษา เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานผู้อำนวยการ
งบอุดหนุน
1

5.3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

3,000 พ.ย.64-มี.ค.65

12,000

15,000 ครูศุภลักษณ์

2

7

พ.ค.-ก.ย.64

71,300 พ.ย.64-ก.พ.65

19,300

90,600 ครูศุภลักษณ์

74,300

31,300

38,500 พ.ย.64-ก.พ.65

17,000

55,500 ครูปิตินันท์

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

25,000 ครูสลับศรี

75,400

75,400 ครูอภินันท์

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

105,600

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งบอุดหนุน
1

5.1 นิเทศ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ

2

5.1

3

พ.ค.-ก.ย.64

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านนโยบาย
พ.ค.-ก.ย.64
และแผนงานโรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
5.3
ประจำปีการศึกษา 2565

4

5.3 การรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ

5

5.3

6

5.3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

พ.ค.-ก.ย.64

7

5.3 การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

พ.ค.-ก.ย.64

8

5.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ค.-ก.ย.64

9

5.5

เก็บ เงินบำรุงการศึก ษาและการระดมทรัพ ยากร
พ.ค.-ก.ย.64
ปีการศึกษา 2564

10

7

บริหารจัดการสำนักงาน

11

7

12

7

ม.ค.-มี.ค.65

พ.ค.-ก.ย.64

6,800 พ.ย.64-ก.พ.65

6,800

13,600 ครูขวัญตา

งานสาธารณู ป โภค (ค่ า น้ ำ /ค่ า ไฟ/ค่ า โทรศั พ ท์ /
เม.ย.-ก.ย.64
ค่าไปรษณีย์)

1,000,000 พ.ย.64-มี.ค.65

1,000,000

2,000,000 ครูขวัญตา

300

3,200 ครูพิมผกา

พ.ค.-ก.ย.64

งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและ
พ.ค.-ก.ย.64
บัญชี
บริหารจัดการสำนักงาน
พ.ค.-ก.ย.64
รวม (บาท)

งบบำรุงการศึกษา
งานสาธารณู ป โภค (ค่ า น้ ำ /ค่ า ไฟ/ค่ า โทรศั พ ท์ /
1 5.3 บ.
เม.ย.-ก.ย.64
ค่าไปรษณีย์)
รวม (บาท)

2,900 ม.ค.-ก.พ.65
35,300
2,073,300 ต.ค.-พ.ย.64

35,300 ครูพิมผกา
656,100

2,729,400 ครูขวัญตา

4,000 พ.ย.64-ก.พ.65

4,000

8,000 ครูขวัญตา

45,000 พ.ย.64-ก.พ.65

45,900

90,900 ครูเนตรดาว

24,500 พ.ย.64-ก.พ.65

24,500

49,000 ครูขวัญตา

93,800 พ.ย.64-ก.พ.65

45,000

138,800 ครูพิมผกา

3,334,100

1,890,000

5,224,100

2,082,500 พ.ย.64-มี.ค.65

2,082,500

4,165,000 ครูขวัญตา

2,082,500

2,082,500

4,165,000
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

งบสมทบพัฒนาฯ
1
2
3

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา 2565
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา
5.3 สท.
พ.ค.-ก.ย.64
2565-2568
งานสาธารณู ป โภค (ค่ า น้ ำ /ค่ า ไฟ/ค่ า โทรศั พ ท์ /
5.3 สท.
เม.ย.-ก.ย.64
ค่าไปรษณีย์)
รวม (บาท)
5.3 สท.

ม.ค.-มี.ค.65

150,000

150,000 ครูอภินันท์

323,600 ต.ค.64-ก.พ.65

76,400

400,000 ครูอภินันท์

472,900 พ.ย.64-มี.ค.65

472,800

945,700 ครูขวัญตา

796,500

699,200

1,495,700

งบเหลือจ่ายอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
1

5.5 อห. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มิ.ย.-ก.ย.64

236,200

236,200 ครูขวัญตา

รวม (บาท)

236,200

236,200

รวมทั้งสิ้น (บาท)

6,449,300

4,671,700 11,121,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งบอุดหนุน

3

นิ ท รรศการและเวที ส ่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
บริ ห ารจั ด การสำนั ก งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
1.8
พ.ค.-ก.ย.64
มาตรฐานสากล
1.9 สร้างความเข็มแข็งด้วยความพอเพียง
พ.ค.-ก.ย.64

4

1.11 วิถีชาวพุทธ

พ.ค.-ก.ย.64

19,200 พ.ย.64-ก.พ.65

21,300

40,500 ครูวรรณวิไล

5

1.13 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

40,000 ครูธิดาพร

6

2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
2.2
เป็นเลิศ
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ Active learning เพื่ อ
3.2
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
4.1 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

พ.ค.-ก.ย.64

68,000 พ.ย.64-ก.พ.65

68,000

136,000 ครูเกศิณี

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูเกศิณี

พ.ค.-ก.ย.64

36,000

1
2

7
8
9
10

1.8

พ.ค.-ก.ย.64

13

4.1 กิจกรรมปลูกป่า
พ.ค.-ก.ย.64
อบรมนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.1
พ.ค.-ก.ย.64
ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สร.ยุคใหม่ หัวใจสีเขียว"
อบรมเชิ ง ปฏิบ ัต ิ ก ารสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรีย น
4.4
พ.ค.-ก.ย.64
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

14

5.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15

7

11
12

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
รวม (บาท)

พ.ค.64
พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

42,000

42,000 ครูภัทรพร

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูภัทรพร

23,700 พ.ย.64-ก.พ.65

30,000

53,700 ครูชาตรี

36,000 ครูเกศิณี

7,000 พ.ย.64-ก.พ.65

1,000

8,000 ครูปฐมาวดี

10,000

10,000 ครูปฐมาวดี

7,000

7,000 ครูปฐมาวดี

32,300

32,300 ครูสุรัสวดี
ธ.ค.64-มี.ค.65

74,000

3,303,500
781,400 พ.ย.64-ก.พ.65
4,353,100

74,000 ครูอาทิตย์อุทัย
3,303,500 ครูเกสร

781,400
1,062,700

1,562,800 ครูเกสร
5,415,800
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 1

รวม

พ.ค.-ก.ย.64

234,100 พ.ย.64-ก.พ.65

234,100

468,200 ครูกิตติศิลป์

ธ.ค.64-ก.พ.65

150,000

150,000 ครูอาทิตย์อุทัย

234,100

384,100

618,200

400,000 พ.ย.64-มี.ค.65

600,000

1,000,000 ครูกิตติศิลป์

400,000

600,000

1,000,000

งบพัฒนาผู้เรียน
1

1.1 พ. เพิ่มศักยภาพนักเรียน

2

4.1 พ. นิทรรศการวิชาการและการเปิดบ้านเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน
รวม (บาท)

งบสมทบพัฒนาฯ
1

1.2 สท. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม (บาท)
งบเหลือจ่ายอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
1

5.5 อห. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ค.64

รวม (บาท)

450,000

450,000 ครูกิตติศิลป์

450,000

450,000

งบเหลือจ่ายพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
1.13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
1
พ.ค.-ก.ย.64
พ.63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
รวม (บาท)

329,500 พ.ย.64-มี.ค.65

329,500

659,000 ครูกรรณิกา

329,500

329,500

659,000

รวมทั้งสิ้น (บาท)

5,766,700

2,376,300

8,143,000

โครงการพิเศษ MLP
งบบำรุงการศึกษา
1

1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาจีน

ส.ค.64

219,600

ก.พ.65

2

1.3 บ. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ MLP

เม.ย.-ก.ย.64

3

1.3 บ. ติวภาษา

4

1.3 บ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสามภาษา

5

1.3 บ. ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 MLP

พ.ค.64

200,000

6

1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

ส.ค.64

168,900

7

1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

พ.ค.64

370,000 พ.ย.-ธ.ค.64

787,000 ต.ค.64-มี.ค.65
ม.ค.65

ก.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

50,000 ธ.ค.64-ก.พ.65

180,000

399,600 ครูฐานิสรณ์

797,000

1,584,000 ครูฐานิสรณ์

135,000

135,000 ครูฐานิสรณ์

50,000

100,000 ครูฐานิสรณ์
200,000 ครูฐานิสรณ์

ม.ค.65

1,795,500

425,300

594,200 ครูฐานิสรณ์

180,200

550,200 ครูฐานิสรณ์

1,767,500

3,563,000

โครงการพิเศษ GSP
งบบำรุงการศึกษา
1

1.3 บ. ค่ายการวิจัยบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5

2

1.3 บ. นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ GSP

3

1.3 บ. ค่ายทักษะบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.4

4

1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

5

1.3 บ. ส่งเสริมนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ

พ.ย.64-ม.ค.65

311,800

311,800 ครูชมัยพร

ม.ค.-มี.ค.65

10,000

10,000 ครูชมัยพร

พ.ย.64-มี.ค.65

158,800

158,800 ครูสลิลลา

พ.ค.-ก.ย.64

79,100 พ.ย.64-ก.พ.65

36,000

115,100 ครูชมัยพร

ก.ค.-ก.ย.64

30,400

30,400 ครูชมัยพร
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ที่
6
7

รหัส

ชื่อกิจกรรม

1.3 บ.
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
63
1.3 บ.
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ม.6
63

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
รวม

พ.ค.-ก.ย.64

195,700

195,700 ครูชมัยพร

พ.ค.-ก.ย.64

298,900

298,900 ครูชมัยพร

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ภาคเรียนที่ 2

604,100

รวม

516,600

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 1

1,120,700

โครงการพิเศษ SME
งบบำรุงการศึกษา
1

1.3 บ. SME English language Testing

ต.ค.64-ก.พ.65

34,600

34,600 ครูวรางคณา

2

1.3 บ. ค่ายบูรณาการเพือ่ เพิ่มพูนความรู้

ต.ค.-ธ.ค.64

420,000

420,000 ครูวรางคณา

3

1.3 บ. สร้างสัมพันธ์ สานความรู้ สู่ Math and Sci Lab

พ.ค.-ก.ย.64

198,000

4

1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ

เม.ย.-ก.ย.64

279,500 ต.ค.64-มี.ค.65

5

1.3 บ. ค่ายบูรณาการ Science Math and English

พ.ค.-ก.ย.64

269,800

รวมทั้งสิ้น (บาท)

198,000 ครูวรางคณา
461,100

740,600 ครูวรางคณา
269,800 ครูวรางคณา

747,300

915,700

1,663,000

โครงการพิเศษ EST
งบบำรุงการศึกษา
1

1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

พ.ค.-ก.ย.64

107,100

107,100 ครูทวัตน์

2

1.3 บ. พัฒนาเสริมศักยภาพพิเศษทางด้านเทคโนโลยี

พ.ค.-ก.ย.64

317,600 ต.ค.64-มี.ค.65

317,600 ครูทวัตน์

3

1.3 บ. เพิ่มพูนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ พ.ค.-ก.ย.64

342,000 ต.ค.64-มี.ค.65

341,700

683,700 ครูทวัตน์

4

1.3 บ.

พั ฒ นาเสริ ม ศั ก ยภาพพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์
พ.ค.-ก.ย.64
คณิตศาสตร์

57,800 ต.ค.64-มี.ค.65

65,800

123,600 ครูทวัตน์

รวมทั้งสิ้น (บาท)

824,500

407,500

1,232,000

โครงการพิเศษ SMTE
งบบำรุงการศึกษา
1
2
3

ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษเครือข่าย
ก.ค.-ส.ค.64
ภาคใต้ตอนบน
ฝึ ก ประสบการณ์ ก ั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ (SMTE
1.3 บ.
พ.ค.-ก.ย.64
internship)
Open House (วันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
1.3 บ.
ส.ค.64
SMTE)
1.3 บ.

4

1.3 บ. ฟิสิกส์สัประยุทธ์

5

1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์การทำโครงงานและสื่อการเรียน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ก.ค.64

75,900

75,900 ครูธีรเดช

49,000

49,000 ครูธีรเดช

135,000

135,000 ครูธีรเดช

60,000
319,900

พ.ย.64-มี.ค.65

145,500

145,500 ครูธีรเดช

ม.ค.65

52,400

112,400 ครูธีรเดช

197,900

517,800
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

พ.ค.-ก.ย.64

285,000

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพิเศษ SMBP
งบบำรุงการศึกษา
1

1.3 บ. SMBP English Camp

2

1.3 บ. SMBP STEM

พ.ย.64-มี.ค.65

144,600

144,600 ครูสลิลลา

3

1.3 บ. ค่ายเสริมศักยภาพ

พ.ย.64-มี.ค.65

58,300

58,300 ครูสลิลลา

4

1.3 บ. English Testing

ธ.ค.64-ก.พ.65

20,700

20,700 ครูสลิลลา

5

1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ

560,700 พ.ย.64-มี.ค.65

379,700

940,400 ครูสลิลลา

845,700

603,300

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

285,000 ครูสลิลลา

1,449,000

สมทบงานห้องเรียนพิเศษ
งบบำรุงการศึกษา
เตรีย มความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
1 1.3 บ.
ก.ย.-ต.ค.64
ระดับ ม.4

424,000

424,000 ครูปราณี

2

1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับ ม.5

ต.ค.64-มี.ค.65

3

1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ระดับ ม.6

พ.ค.-ก.ย.64

546,200

4

6 บ. จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เม.ย.-ก.ย.64

215,000 ต.ค.64-มี.ค.65

215,000

430,000 ครูปราณี

5

7 บ. การบริหารจัดการบริหารสำนักงานห้องเรียนพิเศษ

พ.ค.-ก.ย.64

50,000 พ.ย.64-ก.พ.65

50,000

100,000 ครูปราณี

6

7 บ. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

พ.ค.-ก.ย.64

65,300 พ.ย.64-ก.พ.65

65,200

130,500 ครูปราณี

7

7 บ. ส่งเสริมการแข่งขัน (กรณีเฉพาะการ)

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 ต.ค.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูปราณี

รวม (บาท)

1,325,500

264,000

264,000 ครูปราณี
546,200 ครูปราณี

619,200

1,944,700

งบสมทบพัฒนาฯ
1

1.3 สท. ซื้อสื่อหนังสือเอกสารประกอบการเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

150,000 พ.ย.64-ก.พ.65

100,000

250,000 ครูปราณี

รวม (บาท)

150,000

100,000

250,000

รวมทั้งสิ้น (บาท)

1,475,500

719,200

2,194,700

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งบอุดหนุน
1

4.1 ธนาคารโรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

6,200 พ.ย.64-ก.พ.65

6,100

12,300 ครูขวัญจิต

2

1

พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน

พ.ค.-ก.ย.64

300 พ.ย.64-ก.พ.65

200

500 ครูถนอม

3

7

บริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

พ.ค.-ก.ย.64

69,000 พ.ย.64-ก.พ.65

69,000

4

8

งานบริการยานพาหนะโรงเรียน

เม.ย.-ก.ย.64

350,000 ต.ค.64-มี.ค.65

350,000

700,000 ครูถนอม

5

8

250,000 ต.ค.64-มี.ค.65

250,000

500,000 ครูเชาว์

6

8

15,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

30,000 ครูเชาว์

เสริ ม สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาอาคารสถ า นที่
เม.ย.-ก.ย.64
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
พ.ค.-ก.ย.64
รวม (บาท)

690,500

690,300

138,000 ครูนันทการ์

1,380,800
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

งบสมทบพัฒนาฯ

2

เสริ ม สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาอาคารสถ า นที่
พ.ค.-ก.ย.64
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
8 สท. งานบริการยานพาหนะโรงเรียน
พ.ค.-ก.ย.64

3

8 สท. ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์

1

8 สท.

พ.ค.-ก.ย.64

รวม (บาท)

1,500,000 ต.ค.64-มี.ค.65

1,500,000

175,000 ต.ค.64-มี.ค.65

175,000

350,000 ครูถนอม

60,000 ต.ค.64-มี.ค.65

60,000

120,000 ครูเชาว์

1,735,000

1,735,000

3,000,000 ครูเชาว์

3,470,000

งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563
1

8 ห. ปรับปรุงห้องประชุมทวีปราชญ์

พ.ค.64

1,500,000

1,500,000 ครูเชาว์

2

8 ห. ปรับปรุงพื้นแสตมป์คอนกรีต

พ.ค.64

715,000

715,000 ครูเชาว์

3

8 ห. ทาสีห้องเรียนอาคารภราดร

พ.ค.64

171,200

171,200 ครูเชาว์

รวม (บาท)

2,386,200

รวมทั้งสิ้น (บาท)

4,811,700

2,215,000
2,425,300

7,237,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งบอุดหนุน
1

1.12 ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

2

3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

3

3.2

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

4

3.2

เม.ย.-ต.ค.64

325,000 พ.ย.64-มี.ค.65

325,000

5

3.2

เม.ย.-ต.ค.64

37,700 พ.ย.64-มี.ค.65

37,700

6

5.1

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-มี.ค.65

7

5.1

เม.ย.-ต.ค.64

3,500 พ.ย.64-มี.ค.65

3,400

8

7

พ.ค.-ก.ย.64

41,500 พ.ย.64-ม.ค.65

15,000

ส่งเสริมพัฒนาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาให้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (ไปราชการ)
ส่งเสริมพัฒนาข้า ราชการครูให้มีแ ละเลื ่อ นวิ ท ย
ฐานะ และคงวิทยฐานะ
การนิเทศภายในกลุ ่มบริห ารงานบุค คลเพื ่ อ การ
ช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
วัฒนธรรมองค์กร
บริหารจัดการสำนักงาน
รวม (บาท)

งบบำรุงการศึกษา
จ้า งบุคลากรที่ป ฏิบ ัติงานในสถานศึก ษา/ค่า จ้า ง
1 6 บ.
เม.ย.-ต.ค.64
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม (บาท)

407,700

ครูสุธิดา
12,000

12,000 ครูปุณยนุช
ครูปุณยนุช
650,000 ครูปานตา
75,400 ครูพัชรกาญจน์
ครูธิยา

393,100

6,900 ครูปานตา
56,500 ครูพัชรกาญจน์
800,800

4,686,000 พ.ย.64-มี.ค.65

3,346,500

8,032,500 ครูธิยา

4,686,000

3,346,500

8,032,500
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

งบรายได้อื่นๆ
1

3.2 ร.

2

3.2 ร.

3

3.2 ร.

4

3.2 ร.

5

3.3 ร.

การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร "การนำหลั ก สู ต รสู่
ห้ อ งเรี ย น และการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ Active พ.ค.64
learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21"
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ค.64
ศึก ษาดูงานแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ สู ่มาตรฐานสากล
(ศึกษาดูงานประจำปี)
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา ส.ค.-ก.ย.64

70,000

70,000 ครูเกศิณี

30,000

30,000 ครูวรรณวิไล
ธ.ค.64-ม.ค.65

506,500

193,500

506,500 ครูชญาภา
193,500 ครูชญาภา

8

จั ด อบรมพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
Training ของศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
3.3 ร. สอบวัดความรู้ของศูนย์ HCEC สพฐ.
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
5.1 ร.
วัฒนธรรมองค์กร
5.1 ร. การประชุมครูประจำเดือน

9

5 ร. สารวัตรนักเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

10

7 ร. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์ HCEC

พ.ค.-ก.ย.64

ครูวีรยศ

11

8 ร. ปรับปรุงห้องศูนย์ HCEC

พ.ค.-ก.ย.64

ครูวีรยศ

6
7

พ.ค.-ก.ย.64

ครูวีรยศ

พ.ค.-ก.ย.64

ครูสุไลฆอ

เม.ย.-ต.ค.64

15,000 พ.ย.64-มี.ค.65

15,000

30,000 ครูปานตา

เม.ย.-ต.ค.64

63,000 พ.ย.64-มี.ค.65

63,000

126,000 ครูสุภาวรรณ

รวม (บาท)
งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563
ศึก ษาดูงานแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ สู ่มาตรฐานสากล
1 3.2 ห.
(ศึกษาดูงานประจำปี)
รวม (บาท)

4,000

4,000 ครูมานะ

375,500

พ.ค.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

584,500

960,000

206,200

206,200 ครูชญาภา

206,200

206,200

5,675,400

4,324,100

9,999,500

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งบอุดหนุน
1
2
3

ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บาลใน
พ.ค.-ก.ย.64
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
1.13 งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน
เม.ย.-ก.ย.64
1.7

23,200 พ.ย.64-ก.พ.65

15,500

38,700 ครูภัทรา

19,200 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

29,200 ครูอมรรัตน์

14,500 พ.ย.64-ก.พ.65

19,500

34,000 ครูยุพิน

5

5.1 นิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานกิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
2
พ.ค.-ก.ย.64
นักเรียน
2 เผชิญเหตุ อุบัติซ้ำ อุบัติใหม่
พ.ค.-ก.ย.64

16,500 พ.ย.64-ก.พ.65

16,500

33,000 ครูยุพิน

6

3

60,000 พ.ย.64-ก.พ.65

19,700

79,700 ครูชาตรี

7

4

30,500 พ.ย.64-ก.พ.65

6,500

8

4

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
พ.ค.-ก.ย.64
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
พ.ค.-ก.ย.64
นักเรียน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
พ.ค.-ก.ย.64

9,800 พ.ย.64-ก.พ.65

20,000

9

4

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

4

พ.ค.64

พ.ย.64-ก.พ.65

4,800

ครูมนพร

37,000 ครูวรรณวิไล
29,800 ครูอัมพร
4,800 ครูสมบัติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 46

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)

ที่

รหัส

10

4

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

พ.ค.-ก.ย.64

11

5

โรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติดและโรงเรียนสีขาว

พ.ค.-ก.ย.64

12

5

13

7

14

7

ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน
พ.ค.-ก.ย.64
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานกิ จ การ
พ.ค.-ก.ย.64
นักเรียน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอนามัย
พ.ค.-ก.ย.64

ชื่อกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1

รวม (บาท)

รวม

ภาคเรียนที่ 2
2,500 พ.ย.64-ก.พ.
65
12,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

2,500 ครูณัฐธิกานต์
12,000 ครูอุดร

21,300 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

31,300 ครูวรางคณา

31,000 พ.ย.-ธ.ค.64

31,000

62,000 ครูปัทมา

21,000 พ.ย.-ธ.ค.64

8,000

29,000 ครูณิชกุล

266,300

156,700

423,000

งบบำรุงการศึกษา
1

5.3 บ. จัดทำบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์

พ.ค.-มิ.ย.64

100,300

100,300 ครูมนพร

2

2 บ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน

เม.ย.-พ.ค.64

595,000

595,000 ครูยุพิน

3

4 บ. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

พ.ค.-มิ.ย.64

100,300

100,300 ครูณัฐธิกานต์

795,600

795,600

รวม (บาท)
งบพัฒนาผู้เรียน
1

เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
3 พ. และคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ข องนักเรียนตาม มิ.ย.-ก.ย.64
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
รวม (บาท)

414,000 พ.ย.64-ก.พ.65

2,500

416,500 ครูสุนิษา

414,000

2,500

416,500

งบรายได้อื่นๆ
1
2
3

ส ่ ง เ ส ร ิ ม อ ั ต ล ั ก ษ ณ ์ ผ ู ้ เ ร ี ย น ด ้ า น จ ิ ต อ า สา
เม.ย.-ก.ย.64
"อินเทอร์แรคท์"
4 ร. งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน
เม.ย.-ก.ย.64
TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป ้อ งกันและแก้ ไ ข
5 ร.
พ.ค.-ก.ย.64
ปัญหายาเสพติด
รวม (บาท)
4 ร.

29,200

29,200 ครูสิรภพ

142,500 พ.ย.64-ก.พ.65

34,000

176,500 ครูอมรรัตน์

130,000 พ.ย.64-มี.ค.65

30,000

160,000 ครูลมัย

301,700

64,000

365,700

งบเหลือจ่ายพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
1 3 พ.63 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น

มิ.ย.-ก.ย.64

256,400

256,400 ครูอาลิษา

256,400

256,400

246,100

246,100 ครูวรางคณา

รวม (บาท)

246,100

246,100

รวมทั้งสิ้น (บาท)

2,280,100

รวม (บาท)
งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563
1

5 ห. ติดตั้งและซ่อมกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน

เม.ย.-พ.ค.64

223,200

2,503,300
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งบอุดหนุน
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการอ่ า นวรรณคดี แ ละ
พ.ค.-ก.ย.64
วรรณกรรม

1

1.1

2

1.1 อ่านอย่างไรให้ Active Learning

3

1.1 เปิดบ้านนักเขียน

4

1.2 วันสำคัญของภาษาไทย

5

ก.ค.-ส.ค.64

7,500 พ.ย.64-ก.พ.65

7,500

20,000

15,000 ครูกรรณิกา
20,000 ครูคนองนิจ

ธ.ค.64-ม.ค.65

60,000

60,000 ครูเกศิณี

พ.ค.-ก.ย.64

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

35,000 ครูปิตินันท์

1.6 ค่ายบูรณาการภาษาไทย

พ.ค.-ต.ค.64

60,000

6

1.13 จัดหาและพัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูปิตินันท์

7

1.13 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
พ.ค.-ก.ย.64
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรีย นรู้
7
พ.ค.-ก.ย.64
ภาษาไทย

7,500 พ.ย.64-ก.พ.65

7,500

15,000 ครูอมรรัตน์

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

20,000

8

รวมทั้งสิ้น (บาท)

60,000 ครูมนตรี

180,000

125,000

50,000 ครูมนตรี
305,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
งบอุดหนุน
1

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

2

1.6 สัปดาห์คณิตศาสตร์
พ.ค.-ก.ย.64
จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ และสื ่ อ การเรี ย นการสอน
1.13
ก.ค.-ต.ค.64
คณิตศาสตร์
1.13 ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

3
4
5
6

พ.ค.-ก.ย.64

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดคณิตศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
7
พ.ค.-ก.ย.64
เรียนรู้คณิตศาสตร์
รวม (บาท)

6,000 พ.ย.64-ก.พ.65

6,000

7,200

12,000 ครูปิยะนาถ
7,200 ครูธัญวลัย

25,000

25,000 ครูรังสิณี
ธ.ค.64-ก.พ.65

86,400

ธ.ค.64-ก.พ.65

6,000

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

63,200

123,400

86,400 ครูอธิตา
6,000 ครูละอองดาว
50,000 ครูจันทร์จิรา
186,600

งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563
1

1.13 ห. ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ธ.ค.64-ก.พ.65

รวม (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

63,200

68,000

68,000 ครูอธิตา

68,000

68,000

191,400

254,600
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งบอุดหนุน
การบริหารจัดการการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
พ.ค.-ก.ย.64
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

1

1.1

2

1.2 การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ก.ค.-พ.ย.64

3

1.6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ก.ค.-ต.ค.64

4

1.13 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พ.ค.-ก.ค.64

5

1.13

6
7

พัฒนาสื่อปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างมี
พ.ค.-ก.ย.64
คุณภาพ
บริห ารจัดการแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.13
ก.ค.-ก.ย.64
วิทยาศาสตร์
บริ ห ารจั ด การสำนั ก งานกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
7
ก.ค.-ส.ค.64
วิทยาศาสตร์

รวมทั้งสิ้น (บาท)

11,000

11,000 ครูทวีวัฒน์
ครูทวัฒน์

83,400

83,400 ครูอาทิตย์อุทัย

120,000 พ.ย.64-ม.ค.65

120,000

240,000 ครูทวีวัฒน์

35,000

70,000 ครูอรณิชา

18,500 ธ.ค.64-ก.พ.65

18,500

37,000 ครูณัฐธิกานต์

25,000 ธ.ค.64-ม.ค.65

25,000

50,000 ครูทวีวัฒน์

35,000

พ.ย.64-ก.พ.65

292,900

198,500

491,400

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบอุดหนุน
1

1.1 ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางสังคมศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

20,000 ครูชาตรี

2

1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

พ.ค.-ก.ย.64

4,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,500

6,000 ครูอุดร

3

1.6 ค่ายศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา

90,000

90,000 ครูนิภาพร

4

1.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

19,600

25,200 ครูสุนิษา

5

4.1

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภ ายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
มิ.ย.-ส.ค.64
ศาสนาและวัฒนธรรม

6

3

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

7

3

สอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

8

7

ต.ค.-พ.ย.64
พ.ค.-ก.ย.64

พ.ค.-ต.ค.64

พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานกลุ่มสาระการ
พ.ค.-ก.ย.64
เรียนรู้สังคมศึกษา
รวม (บาท)

5,600 พ.ย.64-ก.พ.65
30,000

30,000 ครูอภิชาติ

4,000 พ.ย.64-ก.พ.65

6,200

10,200 ครูวรรณา

พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

25,000 ครูอาลิษา

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูนิภาพร

59,100

167,300

226,400

งบรายได้อื่นๆ
1

3 ร. สอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

พ.ย.64-ก.พ.65

รวม (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

59,100

30,900

30,900 ครูอาลิษา

30,900

30,900

198,200

257,300
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งบอุดหนุน
1

1.2

พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี
พ.ค.-ก.ย.64
นาฏศิลป์ สู่การแข่งขัน

2

7

จัดซือ้ วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม (บาท)

180,000 พ.ย.64-ก.พ.65

29,000

209,000 ครูทัศนีย์

13,300 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

23,300 ครูทัศนีย์

193,300

39,000

232,300

งบรายได้อื่นๆ
1

1.2 ร. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์สู่การแข่งขัน พ.ค.-ก.ย.64

11,800

11,800 ครูทัศนีย์

11,800

11,800

48,400

48,400 ครูวาสนา

รวม (บาท)

48,400

48,400

รวมทั้งสิ้น (บาท)

253,500

รวม (บาท)
งบเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563
1

1.2 ห. พัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์เพื่อการแสดง

พ.ค.-ก.ย.64

39,000

292,500

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
งบอุดหนุน
1

1.2

2

1.13

3

1.13

4

3.2

5

2

6

7

7

8

จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ และสื ่ อ ในการเข้ า ร่ ว มการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความ
เป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพลศึกษา และด้านกีฬา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
การออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
พั ฒ นาห้ อ งพลศึ ก ษาและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายใน
โรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-ก.พ.65

16,500

56,500 ครูอรรถวิช

พ.ค.-ก.ย.64

120,000 พ.ย.64-ก.พ.65

94,000

214,000 ครูพงศ์ภรณ์

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูยุพิน

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูอุบลรัตน์

พ.ค.-ก.ย.64

9,500 พ.ย.64-ก.พ.65

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

9,500 ครูณิชกุล
10,000

20,000 ครูยุพิน
ครูพงศ์ภรณ์

รวม (บาท)

179,500

120,500

งบบำรุงการศึกษา
การออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
1 2 บ.
พ.ค.-ก.ย.64
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
รวม (บาท)

150,000

150,000 ครูณิชกุล

150,000

150,000

รวมทั้งสิ้น (บาท)

329,500

120,500

300,000

450,000
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
งบอุดหนุน
1

1.6 ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์อาชีพ

พ.ค.-ก.ย.64

10,200

2

1.13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-ก.พ.65

22,600

62,600 ครูน้ำเพชร

จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งานบริ ห ารจั ด การสำนั ก งาน
มิ.ย.-ต.ค.64
(การงานอาชีพ)

11,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,900

13,400 ครูน้ำเพชร

3

7

รวมทั้งสิ้น (บาท)

10,200 ครูน้ำเพชร

61,700

24,500

86,200

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งบอุดหนุน
1

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

2

1.4 Interviewing Native Speakers

3

1.4

4

1.4 English Speaking Day

5

1.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Christmas

6

1.4

การแข่ ง ขั นความสามารถทางด้ า นภาษาอังกฤษ
SRP English Contest ของนักเรียน ม.ปลาย

7

7

พัฒนางานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสาระ

ค่ า ยพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
English Camp

พ.ค.-ก.ย.64

ส.ค.64
พ.ค.-ก.ย.64

พ.ค.-ก.ย.64

งบบำรุงการศึกษา
พั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารโดย
1 1.4 บ.
พ.ค.-ก.ย.64
เจ้าของภาษา
3.2 บ. พัฒนาครูและบุคลากรโดยเจ้าของภาษา

15,300 ครูธีระนาถ
พ.ย.64-ก.พ.65

รวม (บาท)

2

15,300

พ.ค.-ก.ย.64

500

274,000

500 ครูกันยพร
274,000 ครูกันยพร

1,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,500

3,000 ครูจิระวัฒน์

ธ.ค.64

7,000

7,000 ครูสุดารักษ์

พ.ย.-ธ.ค.64

7,000

7,000 ครูศศิ

7,700 พ.ย.64-ก.พ.65

7,600

15,300 ครูจุฑารัตน์

298,500

23,600

322,100

738,400 พ.ย.64-ก.พ.65

738,400

1,476,800 ครูสุจิตตรา

2,300 พ.ย.64-ก.พ.65

2,200

4,500 ครูสุจิตตรา

รวม (บาท)

740,700

740,600

1,481,300

รวมทั้งสิ้น (บาท)

1,039,200

764,200

1,803,400

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
งบบำรุงการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีน

1

1.4 บ.

2

1.4 บ. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน

3

1.4 บ. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน

4

1.13 บ.

5

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ค.-ก.ย.64

จั ด ซื ้ อ สื่ อ และวั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ในการเรีย นการสอน
พ.ค.-ก.ย.64
ภาษาจีน
ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
8 บ.
พ.ค.-ก.ย.64
สอนภาษาจีน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

87,400 ต.ค.64-ก.พ.65

97,800

185,200 ครูฐิติรัตน์

ต.ค.64-ก.พ.65

19,800

19,800 ครูฐิติรัตน์

50,000

50,000 ครูฐิติรัตน์

75,000

75,000 ครูฐิติรัตน์

20,000

20,000 ครูฐิติรัตน์

232,400

117,600

350,000
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบอุดหนุน
1

1.2 ค่ายฝึกระเบียบแถวลูกเสือต้นแบบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พ.ค.-ก.ค.64

2

1.2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

พ.ค.-ก.ย.64

3

1.2 การฝึกผู้นำและอาสาจราจรลูกเสือ

พ.ค.-ก.ย.64

4

1.6 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูจันทร์จิรา

5

1.13 กิจกรรมชุมนุม

พ.ค.-ต.ค.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูจิณห์จุฑา

6

7

พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานกิ จ กรรม
พ.ค.-ก.ย.64
พัฒนาผู้เรียน
รวม (บาท)

ก.พ.-มี.ค.65

ครูอุดร

ต.ค.64-ก.พ.65
11,600 ต.ค.-พ.ย.64

ครูอภิชาติ
8,100

23,600

19,700 ครูอุดร

23,600 ครูกฤตยาณุตา

35,200

8,100

43,300

งบพัฒนาผู้เรียน
1
2
3

พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอก
(ทัศนศึกษา)
พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอก
4.1 พ.
(ทัศนศึกษา)
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบระดับชั้นมัธยมศึกษา
4.1 พ.
ตอนต้น
รวม (บาท)
4.1 พ.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

พ.ย.64-ม.ค.65

471,900

471,900 ครูกฤตยาณุตา

พ.ย.64-ม.ค.65

353,700

353,700 ครูกฤตยาณุตา

พ.ย.64-ม.ค.65

353,800

353,800 ครูกฤตยาณุตา

35,200

1,179,400

1,179,400

1,187,500

1,222,700

งานนักศึกษาวิชาทหาร
งบอุดหนุน
1

7

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานนักศึกษาวิชาทหาร

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

10,000 ครูกนกวรรณ

5,000

5,000

10,000

6,500 พ.ย.-ธ.ค.64

36,800

43,300 ครูกนกวรรณ

รวม (บาท)

6,500

36,800

43,300

รวมทั้งสิ้น (บาท)

11,500

41,800

53,300

รวม (บาท)
งบรายได้อื่นๆ
1

1.6 ร. สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

พ.ค.-ก.ย.64

งานห้องสมุด
งบอุดหนุน
1

1.2 การแข่งขันคำคมระดับภาคใต้

2

1.13 ส่งเสริมการอ่าน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

พ.ย.-ธ.ค.64
พ.ค.-ก.ย.64

ครูอรอรุณ

91,400 พ.ย.64-ก.พ.65

43,600

135,000 ครูอรอรุณ

91,400

43,600

135,000
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว
งบอุดหนุน
1

2

ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน

2

4

เลือกแนวทาง......วางอนาคต

3

7

บริหารจัดการสำนักงาน

พ.ย.64-ม.ค.65

4,500

พ.ค.-ก.ย.64

18,000 พ.ย.64-ก.พ.65

2,000

20,000 ครูลมัย

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

15,000 ครูลมัย

รวมทั้งสิ้น (บาท)

28,000

11,500

4,500 ครูธนากรณ์

39,500

งานเรียนรวมการศึกษาพิเศษ
งบอุดหนุน
1

1.10 เสริมเติมเต็มการศึกษานักเรียนเรียนรวม

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

24,000 พ.ย.64-ก.พ.65

500

24,500 ครูวรฤทัย

24,000

500

24,500

งานประกันคุณภาพ
งบอุดหนุน

3

จัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพและรายงานประจำ
พ.ค.-ก.ย.64
เพื่อรองรับการประเมิน
ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการจั ด ทำรายงานการ
5.4
ประเมินตนเอง ปี 2564
5.4 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ค.-ส.ค.64

25,200

25,200 ครูอธิตา

4

7

11,500

11,500 ครูละอองดาว

1
2

5.4

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประกันคุณภาพ

มิ.ย.-ก.ค.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

6,800 พ.ย.64-มี.ค.65

9,600

ธ.ค.64-ก.พ.65

20,200

16,400 ครูพัชรีพร
20,200 ครูศุภลักษณ์

43,500

29,800

73,300

250,000 ต.ค.64-มี.ค.65

195,000

445,000 ครูนิรันดร์

250,000

195,000

445,000

208,200 พ.ย.64-มี.ค.65

208,100

416,300 ครูนิธิมา

งานชุมชนสัมพันธ์
งบบำรุงการศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรมและประเพณี
1 1.12 บ.
เม.ย.-ก.ย.64
ไทย

รวมทั้งสิ้น (บาท)
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
งบบำรุงการศึกษา
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
พ.ค.-ก.ย.64
เทคโนโลยี

1

1.2 บ.

2

4.2 บ. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

พ.ค.-ก.ย.64

3

4.3 บ. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-มี.ค.65

8,000

13,000 ครูธนิดา

4

4.3 บ. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

2,500 พ.ย.64-มี.ค.65

2,500

5,000 ครูธนิดา

5

4.3 บ.

พัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีห้อ งเรีย น
พ.ค.-ก.ย.64
คอมพิวเตอร์และห้องเรียนไอซีที

199,600 พ.ย.64-มี.ค.65

199,500

16,500

16,500 ครูนิธิมา

399,100 ครูสายชล
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ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)

ที่

รหัส

6

4.3 บ. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พ.ค.-ก.ย.64

7

4.3 บ. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 632

พ.ค.-ก.ย.64

8

7 บ.

ชื่อกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1

พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พ.ค.-ก.ย.64
การบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวม (บาท)

รวม

ภาคเรียนที่ 2

50,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
50,000

697,000
39,300 พ.ย.64-มี.ค.65
1,218,100

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

100,000 ครูสายชล
697,000 ครูสายชล

39,300
507,400

78,600 ครูนิธิมา
1,725,500

งบพัฒนาผู้เรียน
1

1.2 พ. พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น พ.ค.-ก.ย.64
เทคโนโลยี
รวม (บาท)

256,800 พ.ย.64-มี.ค.65

256,800

513,600 ครูนิธิมา

256,800

256,800

513,600

งบเหลือจ่ายพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
1

8 พ. ติดตั้งระบบ ICT ประจำห้องเรียนทั่วไป (อาคารสันติ
พ.ค.-ก.ย.64
63 อาคารไมตรี อาคารภราดร และอาคารบวรศิลป์)
รวม (บาท)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

959,400

959,400 ครูสายชล

959,400

959,400

2,434,300

764,200

3,198,500

งานประชาสัมพันธ์
งบอุดหนุน
1

7

บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-มี.ค.65

5,000

10,000 ครูอมรรัตน์

2

8

สนับสนุนป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-มี.ค.65

40,000

80,000 ครูกรรณิกา

45,000

45,000

90,000

178,500 ก.พ.-มี.ค.65

178,500

357,000 ครูจิระวัฒน์

รวม (บาท)

178,500

178,500

357,000

รวมทั้งสิ้น (บาท)

223,500

223,500

447,000

500,000 พ.ย.64-ก.พ.65

500,000

1,000,000 ฝ่ายบริหาร

500,000

500,000

1,000,000

125,500 พ.ย.64-ก.พ.65

125,400

250,900 ฝ่ายบริหาร

125,500

125,400

250,900

รวม (บาท)
งบบำรุงการศึกษา
1

5.3 บ. รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ส.ค.-ก.ย.64

งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)
ฝ่ายบริหาร
1 5.2 สอ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)
งบสำรองจ่าย (บำรุงการศึกษา)
ฝ่ายบริหาร
1 5.2 สบ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)
งบสำรองจ่าย (เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563)
ฝ่ายบริหาร
1

5.2 สห. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น (บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

3,434,700 พ.ย.64-ก.พ.65

3,434,600

6,869,300 ฝ่ายบริหาร

3,434,700

3,434,600

6,869,300
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ที่

รหัส

ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ภาคเรียนที่ 2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 1

รวม

พ.ค.-ก.ย.64

265,500 พ.ย.64-ก.พ.65

265,500

531,000 ฝ่ายบริหาร

265,500

265,500

531,000

งบสำรองจ่าย (รายได้อื่นๆ)
ฝ่ายบริหาร
1

5.2 สร. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวมงบอุดหนุน งบบำรุงการศึกษา งบพัฒนาผู้เรียน
และงบสำรองจ่าย (บาท)

41,648,600

27,781,400 69,430,000
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16. รายละเอียดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินบำรุงการศึกษา เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสู่โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.1

2

ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรม

ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ย.64

1.1 อ่านอย่างไรให้ Active Learning

ภาษาไทย

ก.ค.-ส.ค.64

3

1.1 เปิดบ้านนักเขียน

ภาษาไทย

4

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ พ.ค.-ก.ย.64

5

1.1

6

1.1 ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางสังคมศึกษา

7

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ พ.ค.-ก.ย.64

การบริ ห ารจั ด การการอบรมครู ด ้ ว ยระบบ
วิทยาศาสตร์ มิ.ย.-ก.ย.64
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

8 1.1 พ. เพิ่มศักยภาพนักเรียน

สังคมศึกษา พ.ค.-ก.ย.64
วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

7,500 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)
7,500

20,000

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
15,000 ครูกรรณิกา
20,000 ครูคนองนิจ

ธ.ค.64-ม.ค.65

60,000

6,000 พ.ย.64-ก.พ.65

6,000

11,000

60,000 ครูเกศิณี
12,000 ครูปิยะนาถ
11,000 ครูทวีวัฒน์

5,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

15,300

20,000 ครูชาตรี
15,300 ครูธีระนาถ

234,100 พ.ย.64-ก.พ.65

234,100

468,200 ครูกิตติศิลป์

298,900

322,600

621,500

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.2 วันสำคัญของภาษาไทย

2

1.2 การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

3

1.2

4
5

ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ย.64

พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
ศิลปะ
พ.ค.-ก.ย.64
นาฏศิลป์ สู่การแข่งขัน
จัดซื้อวัสดุอ ุปกรณ์ และสื่อในการเข้าร่วมการ
1.2 ฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความ สุขศึกษา พ.ค.-ก.ย.64
เป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพลศึกษา และด้านกีฬา
ค่ายฝึกระเบียบแถวลูกเสือต้นแบบโรงเรีย น
1.2
พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ค.64
สุราษฎร์พิทยา
1.2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

7

1.2 การฝึกผู้นำและอาสาจราจรลูกเสือ

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

8

1.2 การแข่งขันคำคมระดับภาคใต้
1.2 บ.

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)
5,000

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-พ.ย.64

6

9

รวม
(บาท)

ห้องสมุด

35,000 ครูปิตินันท์
ครูทวัฒน์

180,000 พ.ย.64-ก.พ.65

29,000

40,000 พ.ย.64-ก.พ.65

16,500

ก.พ.-มี.ค.65
ต.ค.64-ก.พ.65
11,600 ต.ค.-พ.ย.64

208,200 พ.ย.64-มี.ค.65

209,000 ครูทัศนีย์
56,500 ครูอรรถวิช
ครูอุดร
ครูอภิชาติ

8,100

พ.ย.-ธ.ค.64

พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน เทคโนโลยี
พ.ค.-ก.ย.64
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

19,700 ครูอุดร
ครูอรอรุณ

208,100

416,300 ครูนิธิมา
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ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน เทคโนโลยี
พ.ค.-ก.ย.64
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
11 1.2 สท. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
วิชาการ พ.ค.-ก.ย.64
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์สู่การ
12 1.2 ร.
ศิลปะ
พ.ค.-ก.ย.64
แข่งขัน
13 1.2 ห. พัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์เพื่อการแสดง
ศิลปะ
พ.ค.-ก.ย.64
10 1.2 พ.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

256,800 พ.ย.64-มี.ค.65

256,800

513,600 ครูนิธิมา

400,000 พ.ย.64-มี.ค.65

600,000 1,000,000 ครูกิตติศิลป์

11,800

11,800 ครูทัศนีย์

48,400

48,400 ครูวาสนา

1,186,800

1,123,500 2,310,300

3. โครงการห้องเรียนพิเศษ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1
ส.ค.64

รวม
(บาท)
219,600

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

1

1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาจีน

โครงการ MLP

ก.พ.65

2

1.3 บ. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ MLP

โครงการ MLP เม.ย.-ก.ย.64

3

1.3 บ. ติวภาษา

โครงการ MLP

4

1.3 บ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสามภาษา

โครงการ MLP ก.ค.-ก.ย.64

5

1.3 บ. ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 MLP

โครงการ MLP

พ.ค.64

200,000

6

1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

โครงการ MLP

ส.ค.64

168,900

7

1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

โครงการ MLP

พ.ค.64

370,000 พ.ย.-ธ.ค.64

8

1.3 บ. ค่ายการวิจัยบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 โครงการ GSP

9

1.3 บ. นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ GSP

787,000 ต.ค.64-มี.ค.65
ม.ค.65
50,000 ธ.ค.64-ก.พ.65

โครงการ GSP

10 1.3 บ. ค่ายทักษะบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.4 โครงการ GSP

รวม
(บาท)
180,000

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
399,600 ครูฐานิสรณ์

797,000 1,584,000 ครูฐานิสรณ์
135,000

135,000 ครูฐานิสรณ์

50,000

100,000 ครูฐานิสรณ์
200,000 ครูฐานิสรณ์

ม.ค.65

425,300

594,200 ครูฐานิสรณ์

180,200

550,200 ครูฐานิสรณ์

พ.ย.64-ม.ค.65

311,800

311,800 ครูชมัยพร

ม.ค.-มี.ค.65

10,000

10,000 ครูชมัยพร

พ.ย.64-มี.ค.65

158,800

158,800 ครูสลิลลา

36,000

115,100 ครูชมัยพร

11 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โครงการ GSP พ.ค.-ก.ย.64

79,100 พ.ย.64-ก.พ.65

12 1.3 บ. ส่งเสริมนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ

โครงการ GSP ก.ค.-ก.ย.64

30,400

13 1.3 บ. SME English language Testing

โครงการ SME

30,400 ครูชมัยพร
ต.ค.64-ก.พ.65

34,600

34,600 ครูวรางคณา

ต.ค.-ธ.ค.64

420,000

420,000 ครูวรางคณา

14 1.3 บ. ค่ายบูรณาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
โครงการ SME
15 1.3 บ. สร้า งสัมพันธ์ สานความรู้ สู่ Math and Sci โครงการ SME พ.ค.-ก.ย.64
Lab
16 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ
โครงการ SME เม.ย.-ก.ย.64

198,000

17 1.3 บ. ค่ายบูรณาการ Science Math and English โครงการ SME พ.ค.-ก.ย.64

269,800

269,800 ครูวรางคณา

18 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

107,100

107,100 ครูทวัตน์

317,600 ต.ค.64-มี.ค.65

317,600 ครูทวัตน์

โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64

19 1.3 บ. พัฒนาเสริมศักยภาพพิเศษทางด้านเทคโนโลยี โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64
เพิ่มพูนประสบการณ์จ ากแหล่งเรีย นรู้แบบ
โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64
บูรณาการ
พัฒนาเสริมศักยภาพพิเศษทางวิทยาศาสตร์
21 1.3 บ.
โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64
คณิตศาสตร์
20 1.3 บ.

279,500 ต.ค.64-มี.ค.65

198,000 ครูวรางคณา
461,100

740,600 ครูวรางคณา

342,000 ต.ค.64-มี.ค.65

341,700

683,700 ครูทวัตน์

57,800 ต.ค.64-มี.ค.65

65,800

123,600 ครูทวัตน์
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ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษเครือข่าย
โครงการ SMTE ก.ค.-ส.ค.64
ภาคใต้ตอนบน
ฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ (SMTE
23 1.3 บ.
โครงการ SMTE พ.ค.-ก.ย.64
internship)
Open House (วันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียน
24 1.3 บ.
โครงการ SMTE ส.ค.64
พิเศษ SMTE)
22 1.3 บ.

25 1.3 บ. ฟิสิกส์สัประยุทธ์
26 1.3 บ.

รวม
(บาท)

ก.ค.64

ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

75,900

75,900 ครูธีรเดช

49,000

49,000 ครูธีรเดช

135,000

135,000 ครูธีรเดช

โครงการ SMTE

จั ด ซื ้ อ อุ ป กรณ์ก ารทำโครงงานและสื่อ การ
โครงการ SMTE
เรียน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

60,000

พ.ย.64-มี.ค.65

145,500

145,500 ครูธีรเดช

ม.ค.65

52,400

112,400 ครูธีรเดช

27 1.3 บ. SMBP English Camp

โครงการ SMBP พ.ค.-ก.ย.64

28 1.3 บ. SMBP STEM

โครงการ SMBP

พ.ย.64-มี.ค.65

144,600

144,600 ครูสลิลลา

29 1.3 บ. ค่ายเสริมศักยภาพ

โครงการ SMBP

พ.ย.64-มี.ค.65

58,300

58,300 ครูสลิลลา

30 1.3 บ. English Testing

โครงการ SMBP

ธ.ค.64-ก.พ.65

20,700

20,700 ครูสลิลลา

31 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ

โครงการ SMBP พ.ค.-ก.ย.64

560,700 พ.ย.64-มี.ค.65

379,700

940,400 ครูสลิลลา

32 1.3 บ.

เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
โครงการพิเศษ ก.ย.-ต.ค.64
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4

285,000

285,000 ครูสลิลลา

424,000

33 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับ ม.5 โครงการพิเศษ

424,000 ครูปราณี
ต.ค.64-มี.ค.65

264,000

264,000 ครูปราณี

34 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ระดับ ม.6 โครงการพิเศษ พ.ค.-ก.ย.64

546,200

546,200 ครูปราณี

35 1.3 บ. 63 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โครงการ GSP พ.ค.-ก.ย.64

195,700

195,700 ครูชมัยพร

36 1.3 บ. 63 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ม.6 โครงการ GSP พ.ค.-ก.ย.64

298,900

298,900 ครูชมัยพร

รวมทั้งสิ้น (บาท)

6,107,200

4,672,500 10,779,700

4. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.4 Interviewing Native Speakers

2

1.4

3

1.4 English Speaking Day

ต่างประเทศ พ.ค.-ก.ย.64

4

1.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Christmas

ต่างประเทศ

5
6

รวม
(บาท)

ต่างประเทศ

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ต่างประเทศ
English Camp

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2
พ.ย.64-ก.พ.65

ส.ค.64

รวม
(บาท)
500

274,000

การแข่งขันความสามารถทางด้าน
1.4 ภาษาอั ง กฤษ SRP English Contest ของ ต่างประเทศ
นักเรียน ม.ปลาย
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
1.4 บ.
ต่างประเทศ พ.ค.-ก.ย.64
เจ้าของภาษา

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
500 ครูกันยพร
274,000 ครูกันยพร

1,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,500

3,000 ครูจิระวัฒน์

ธ.ค.64

7,000

7,000 ครูสุดารักษ์

พ.ย.-ธ.ค.64

7,000

7,000 ครูศศิ

738,400 พ.ย.64-ก.พ.65

738,400 1,476,800 ครูสุจิตตรา
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ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีน
ภาษาจีน

7

1.4 บ.

8

1.4 บ. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาจีน

9

1.4 บ. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน

ภาษาจีน

รวม
(บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

87,400 ต.ค.64-ก.พ.65

97,800

185,200 ครูฐิติรัตน์

ต.ค.64-ก.พ.65

19,800

19,800 ครูฐิติรัตน์

50,000

50,000 ครูฐิติรัตน์

1,151,300

872,000 2,023,300

5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

รวม
(บาท)

สังคมศึกษา พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

4,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,500

6,000 ครูอุดร

4,500

1,500

6,000

6. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการทำงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

1

1.6 ค่ายบูรณาการภาษาไทย

ภาษาไทย พ.ค.-ต.ค.64

60,000

2

1.6 สัปดาห์คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ พ.ค.-ก.ย.64

7,200

3

1.6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ต.ค.64

83,400

4

1.6 ค่ายศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

5

1.6 ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์อาชีพ

การงานอาชีพ พ.ค.-ก.ย.64

6

1.6 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

7

1.6 ร.

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
60,000 ครูมนตรี
7,200 ครูธัญวลัย
83,400 ครูอาทิตย์อุทัย

ต.ค.-พ.ย.64

สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชา นักศึกษาวิชา
พ.ค.-ก.ย.64
ทหาร
ทหาร

รวม
(บาท)

90,000

10,200

90,000 ครูนิภาพร
10,200 ครูน้ำเพชร

พ.ย.64-ก.พ.65
6,500 พ.ย.-ธ.ค.64
167,300

ครูจันทร์จิรา
36,800
126,800

43,300 ครูกนกวรรณ
294,100

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
1.7 สถานศึ กษา “ป้ องกั นการทุ จริ ต” เครื อข่ าย กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ย.64
โรงเรียนสุจริต

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

23,200 พ.ย.64-ก.พ.65

15,500

38,700 ครูภัทรา

23,200

15,500

38,700
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8. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1
2

นิทรรศการและเวทีส่งเสริมศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล
บริหารจัดการสำนักงานพัฒนาหลักสูตรและ
1.8
มาตรฐานสากล
1.8

รวม
(บาท)

วิชาการ
วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

พ.ย.64-ก.พ.65

42,000

42,000 ครูภัทรพร

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูภัทรพร

10,000

52,000

62,000

9. โครงการโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.9 สร้างความเข็มแข็งด้วยความพอเพียง

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

23,700 พ.ย.64-ก.พ.65

30,000

53,700 ครูชาตรี

23,700

30,000

53,700

10. โครงการโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.10 เสริมเติมเต็มการศึกษานักเรียนเรียนรวม

เรียนรวม

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

24,000 พ.ย.64-ก.พ.65

500

24,500 ครูวรฤทัย

24,000

500

24,500

11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.11 วิถีชาวพุทธ

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

19,200 พ.ย.64-ก.พ.65

21,300

40,500 ครูวรรณวิไล

19,200

21,300

40,500

12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.12 ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง

2

1.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

3 1.12 บ.

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

สังคมศึกษา พ.ค.-ก.ย.64

5,600 พ.ย.64-ก.พ.65

19,600

25,200 ครูสุนิษา

ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมวั น สำคั ญ วั ฒ นธรรมและ
ชุมชุนสัมพันธ์ เม.ย.-ก.ย.64
ประเพณีไทย

250,000 ต.ค.64-มี.ค.65

195,000

445,000 ครูนิรันดร์

255,600

214,600

470,200

รวมทั้งสิ้น (บาท)

บุคคล

รวม
(บาท)

ครูสุธิดา
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13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.13 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา

2

1.13 งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน

3

1.13

4

1.13 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

5

1.13

6

1.13 ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

7

1.13

8

1.13

9

1.13

10

1.13

11

1.13

12

วิชาการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

10,000

40,000 ครูธิดาพร

กิจการนักเรียน เม.ย.-ก.ย.64

19,200 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

29,200 ครูอมรรัตน์

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูปิตินันท์

พ.ค.-ก.ย.64

7,500 พ.ย.64-ก.พ.65

7,500

15,000 ครูอมรรัตน์

ภาษาไทย

25,000

คณิตศาสตร์

25,000 ครูรังสิณี
ธ.ค.64-ก.พ.65

86,400

86,400 ครูอธิตา

วิทยาศาสตร์ พ.ค.-ก.ค.64

120,000 พ.ย.64-ม.ค.65

120,000

240,000 ครูทวีวัฒน์

วิทยาศาสตร์ พ.ค.-ก.ย.64

35,000 พ.ย.64-ก.พ.65

35,000

70,000 ครูอรณิชา

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ก.ย.64

18,500 ธ.ค.64-ก.พ.65

18,500

37,000 ครูณัฐธิกานต์

94,000

สุขศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

120,000 พ.ย.64-ก.พ.65

สุขศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

1.13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

การงานอาชีพ พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-ก.พ.65

13

1.13 กิจกรรมชุมนุม

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ต.ค.64

พ.ย.64-ก.พ.65

14

1.13 ส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุด

จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
สนับ สนุนการจัดการเรีย นการสอนทางไกล
16 1.13 พ.63 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค วิชาการ
โรน่า 2019
15 1.13 บ.

18 1.13 ห. ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ก.ค.-ต.ค.64
คณิตศาสตร์

17 1.13 สท. ซื้อสื่อหนังสือเอกสารประกอบการเรียน

รวม
(บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

จั ด หาและพั ฒ นาสื ่ อ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย
ภาษาไทย

เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด กา รเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
พัฒนาสื่อ ปฏิบ ัติก ารเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื ่ อ พื ช
อย่างมีคุณภาพ
บริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ กลุ ่ ม สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และพัฒนา
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
นิ เ ทศแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้

รวม
(บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

91,400 พ.ย.64-ก.พ.65

พ.ค.-ก.ย.64

75,000

214,000 ครูพงศ์ภรณ์
ครูยุพิน

22,600

62,600 ครูน้ำเพชร
ครูจิณห์จุฑา

43,600

135,000 ครูอรอรุณ
75,000 ครูฐิติรัตน์

พ.ค.-ก.ย.64

329,500 พ.ย.64-มี.ค.65

329,500

659,000 ครูกรรณิกา

โครงการพิเศษ เม.ย.-ก.ย.64

150,000 พ.ย.64-ก.พ.65

100,000

250,000 ครูปราณี

ธ.ค.64-ก.พ.65

68,000

68,000 ครูอธิตา

คณิตศาสตร์

รวมทั้งสิ้น (บาท)

1,086,100

970,100 2,056,200

14. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

รวมทั้งสิ้น (บาท)

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

68,000 พ.ย.64-ก.พ.65

68,000

136,000 ครูเกศิณี

68,000

68,000

136,000
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15. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

2.2

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูเกศิณี

25,000

25,000

50,000

16. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู

บุคคล

รวม
(บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2
พ.ย.64-ก.พ.65

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

12,000

12,000 ครูปุณยนุช

12,000

12,000

17. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

3.2

2

3.2

3

3.2

4

3.2

5

3.2

6

การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อ
วิชาการ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษา
บุคคล
ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
บุคคล
การปฏิบัติงาน (ไปราชการ)
ส่งเสริมพัฒนาข้า ราชการครูให้มีแ ละเลื่อน
บุคคล
วิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
สุขศึกษา
และพลศึกษา

3.2 บ. พัฒนาครูและบุคลากรโดยเจ้าของภาษา

7

3.2 ร.

8

3.2 ร.

9

3.2 ร.

10 3.2 ร.
11 3.2 ห.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรสู่
ห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21"
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน
ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น เ ร ี ย น ร ู ้ สู่
มาตรฐานสากล (ศึกษาดูงานประจำปี)
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ใ ห้แ ก่
สถานศึกษา
ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น เ ร ี ย น ร ู ้ สู่
มาตรฐานสากล (ศึกษาดูงานประจำปี)

รวมทั้งสิ้น (บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

36,000

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
36,000 ครูเกศิณี

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูปุณยนุช

เม.ย.-ต.ค.64

325,000 พ.ย.64-มี.ค.65

325,000

เม.ย.-ต.ค.64

37,700 พ.ย.64-มี.ค.65

37,700

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ต่างประเทศ พ.ค.-ก.ย.64

2,300 พ.ย.64-ก.พ.65

650,000 ครูปานตา
75,400 ครูพัชรกาญจน์
ครูอุบลรัตน์

2,200

4,500 ครูสุจิตตรา

บุคคล

พ.ค.64

70,000

70,000 ครูเกศิณี

บุคคล

เม.ย.-พ.ค.64

30,000

30,000 ครูวรรณวิไล

บุคคล

ธ.ค.64-ม.ค.65

506,500

506,500 ครูชญาภา

บุคคล

ส.ค.-ก.ย.64

193,500

193,500 ครูชญาภา

บุคคล

พ.ค.64

206,200

206,200 ครูชญาภา

900,700

871,400 1,772,100
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18. โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมสากล (HCEC)
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Training ของศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

1

3.3 ร.

2

3.3 ร. สอบวัดความรู้ของศูนย์ HCEC สพฐ.

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

บุคคล

พ.ค.-ต.ค.64

ครูวีรยศ

บุคคล

พ.ค.-ต.ค.64

ครูสุไลฆอ

รวมทั้งสิ้น (บาท)

19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

4.1 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

2

4.1 กิจกรรมปลูกป่า

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

10,000

10,000 ครูปฐมาวดี

3

อบรมนั ก เรี ย นในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
4.1 สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สร.ยุคใหม่
หัวใจสีเขียว"

วิชาการ

มิ.ย.-ก.ย.64

7,000

7,000 ครูปฐมาวดี

4

4.1 ธนาคารโรงเรียน

บริหารทั่วไป พ.ค.-ก.ย.64

5

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

6

4.1

7 4.1 พ.
8 4.1 พ.
9 4.1 พ.
10 4.1 พ.

สังคมศึกษา มิ.ย.-ส.ค.64

1,000

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

1

พัฒนาแหล่งเรีย นรู้ภ ายในกลุ่ มสาระสั ง คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นิทรรศการวิชาการและการเปิดบ้านเผยแพร่
ผลงานสู่ชุมชน
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
(ทัศนศึกษา)
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
(ทัศนศึกษา)
เข้ า ค่ า ยกิ จ กรรมในเครื ่ อ งแบบระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น

7,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)

6,200 พ.ย.64-ก.พ.65

6,100

ธ.ค.64-ก.พ.65

6,000

30,000

8,000 ครูปฐมาวดี

12,300 ครูขวัญจิต
6,000 ครูละอองดาว
30,000 ครูอภิชาติ

วิชาการ

ธ.ค.64-ก.พ.65

150,000

150,000 ครูอาทิตย์อุทัย

พัฒนาผู้เรียน

พ.ย.64-ม.ค.65

471,900

471,900 ครูกฤตยาณุตา

พัฒนาผู้เรียน

พ.ย.64-ม.ค.65

353,700

353,700 ครูกฤตยาณุตา

พัฒนาผู้เรียน

พ.ย.64-ม.ค.65

353,800

353,800 ครูกฤตยาณุตา

รวมทั้งสิ้น (บาท)

60,200

1,342,500 1,402,700

20. โครงการโรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

4.2 บ.

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ เทคโนโลยี
พ.ค.-ก.ย.64
เรียนรู้
สารสนเทศ

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

16,500

16,500 ครูนิธิมา

16,500

16,500
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21. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศ
พั ฒ นาและปรั บ ซ่ อ มอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี เทคโนโลยี
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนไอซีที
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 632
สารสนเทศ

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

1

4.3 บ. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-มี.ค.65

8,000

13,000 ครูธนิดา

2

4.3 บ.

พ.ค.-ก.ย.64

2,500 พ.ย.64-มี.ค.65

2,500

5,000 ครูธนิดา

3

4.3 บ.

พ.ค.-ก.ย.64

199,600 พ.ย.64-มี.ค.65

199,500

399,100 ครูสายชล

4

4.3 บ.

พ.ค.-ก.ย.64

50,000 พ.ย.64-ก.พ.65

50,000

100,000 ครูสายชล

5

4.3 บ.

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

697,000

697,000 ครูสายชล

954,100

260,000 1,214,100

22. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

4.4

อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

32,300

32,300 ครูสุรัสวดี

32,300

32,300

23. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อการช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

5.1 นิเทศ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64

2

5.1

3

5.1

4

5.1

5

5.1

6

5.1 ร.

7

5.1 ร. การประชุมครูประจำเดือน

การวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การด้ า น
งบประมาณ
นโยบายและแผนงานโรงเรียน
นิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน
กิจการนักเรียน
การนิเทศภายในกลุ่มบริห ารงานบุคคลเพื่อ
การช่ ว ยเหลื อ ติ ด ตามการปฏิ บ ั ต ิ ง าน บุคคล
มาตรฐานสากล
การปฐมนิ เ ทศ การนิ เ ทศ ประเมิ น และ
บุคคล
เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร
การปฐมนิ เ ทศ การนิ เ ทศ ประเมิ น และ
บุคคล
เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร
รวมทั้งสิ้น (บาท)

บุคคล

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

38,500 พ.ย.64-ก.พ.65

17,000

55,500 ครูปิตินันท์

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

25,000 ครูสลับศรี

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูมนพร

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-มี.ค.65

ครูธิยา

เม.ย.-ต.ค.64

3,500 พ.ย.64-มี.ค.65

3,400

6,900 ครูปานตา

เม.ย.-ต.ค.64

15,000 พ.ย.64-มี.ค.65

15,000

30,000 ครูปานตา

เม.ย.-ต.ค.64

63,000 พ.ย.64-มี.ค.65

63,000

126,000 ครูสุภาวรรณ

130,000

113,400

243,400
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24. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

1 5.2 สอ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร พ.ค.-ก.ย.64

500,000 พ.ย.64-ก.พ.65

500,000 1,000,000 ฝ่ายบริหาร

2 5.2 สบ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร พ.ค.-ก.ย.64

125,500 พ.ย.64-ก.พ.65

125,400

3 5.2 สห. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร พ.ค.-ก.ย.64

4 5.2 สร. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

250,900 ฝ่ายบริหาร

3,434,700 พ.ย.64-ก.พ.65 3,434,600 6,869,300 ฝ่ายบริหาร
265,500 พ.ย.64-ก.พ.65
4,325,700

265,500

531,000 ฝ่ายบริหาร

4,325,500 8,651,200

25. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

สนง.
พ.ค.-ก.ย.64
ผู้อำนวยการ

1

5.3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2

5.3

3

5.3 การรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ

4

5.3

5

5.3 คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ

6

5.3 การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64

9

5.3 บ.

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

3,000 พ.ย.64-มี.ค.65

การประชุมเชิงปฏิบัติก ารจัดทำแผนปฏิบัติ
งบประมาณ
ราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

ม.ค.-มี.ค.65

งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64

งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/
งบประมาณ เม.ย.-ก.ย.64
ค่าไปรษณีย์)
งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64

งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/
งบประมาณ เม.ย.-ก.ย.64
ค่าไปรษณีย์)

6,800 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

12,000

15,000 ครูศุภลักษณ์

75,400

75,400 ครูอภินันท์

6,800

13,600 ครูขวัญตา

1,000,000 พ.ย.64-มี.ค.65 1,000,000 2,000,000 ครูขวัญตา
2,900 ม.ค.-ก.พ.65

300

35,300

3,200 ครูพิมผกา
35,300 ครูพิมผกา

2,082,500 พ.ย.64-มี.ค.65 2,082,500 4,165,000 ครูขวัญตา

10 5.3 บ. จัดทำบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์

กิจการนักเรียน พ.ค.-มิ.ย.64

100,300

11 5.3 บ. รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ส.ค.-ก.ย.64

178,500 ก.พ.-มี.ค.65

178,500

357,000 ครูจิระวัฒน์

ม.ค.-มี.ค.65

150,000

150,000 ครูอภินันท์

323,600 ต.ค.64-ก.พ.65

76,400

400,000 ครูอภินันท์

472,900 พ.ย.64-มี.ค.65

472,800

945,700 ครูขวัญตา

การประชุมเชิงปฏิบัติก ารจัดทำแผนปฏิบัติ
งบประมาณ
ราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
การจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ประจำปี
13 5.3 สท.
งบประมาณ มิ.ย.-ก.ย.64
การศึกษา 2565-2568
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/
14 5.3 สท.
งบประมาณ เม.ย.-ก.ย.64
ค่าไปรษณีย์)
12 5.3 สท.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

4,205,800

100,300 ครูมนพร

4,054,700 8,260,500

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 65

26. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1
2
3

จัดทำคู่มือ งานประกันคุณภาพและรายงาน
ประกันคุณภาพ พ.ค.-ก.ย.64
ประจำเพื่อรองรับการประเมิน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการ
5.4
ประกันคุณภาพ
ประเมินตนเอง ปี 2564
5.4

5.4 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพ พ.ค.-ส.ค.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

6,800 พ.ย.64-มี.ค.65

9,600

ธ.ค.64-ก.พ.65

20,200

25,200

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
16,400 ครูพัชรีพร
20,200 ครูศุภลักษณ์
25,200 ครูอธิตา

32,000

29,800

61,800

27. โครงการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1
2
3

สนับ สนุนค่า ใช้จ ่า ยในการจั ดการศึก ษาขั้ น
งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64
พื้นฐาน
เก็ บ เงิ น บำรุ ง การศึ ก ษาและการระดม
5.5
งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64
ทรัพยากร ปีการศึกษา 2564
5.5

5.5 รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
5.5

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

2,073,300 ต.ค.-พ.ย.64

รวม
(บาท)

4,000

ธ.ค.64-มี.ค.65

74,000

3,303,500

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

656,100 2,729,400 ครูขวัญตา

4,000 พ.ย.64-ก.พ.65

วิชาการ

สนับ สนุนค่า ใช้จ ่า ยในการจั ดการศึก ษาขั้ น
วิชาการ พ.ค.-ก.ย.64
พื้นฐาน
สนับ สนุนค่า ใช้จ ่า ยในการจั ดการศึก ษาขั้ น
5 5.5 อห.
งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64
พื้นฐาน
สนับ สนุนค่า ใช้จ ่า ยในการจั ดการศึก ษาขั้ น
6 5.5 อห.
วิชาการ พ.ค.-ก.ย.64
พื้นฐาน
4

รวม
(บาท)

8,000 ครูขวัญตา
74,000 ครูอาทิตย์อุทัย
3,303,500 ครูเกสร

236,200

236,200 ครูขวัญตา

450,000

450,000 ครูกิตติศิลป์

6,067,000

734,100 6,801,100
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17. รายละเอียดงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินบำรุงการศึกษา เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและเงินอื่นๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสู่งานประจำ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564
1. การตรวจสอบควบคุมภายใน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1

พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน บริหารทั่วไป พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

300 พ.ย.64-ก.พ.65

200

500 ครูถนอม

300

200

500

2. ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

2

2

2

3

2

4

2

ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
ของนักเรียน
เผชิญเหตุ อุบัติซ้ำ อุบัติใหม่
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
การออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขศึกษา
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน
แนะแนว

5

2 บ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน

6

2 บ.

พ.ค.-ก.ย.64

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

14,500 พ.ย.64-ก.พ.65

19,500

34,000 ครูยุพิน

16,500 พ.ย.64-ก.พ.65

16,500

33,000 ครูยุพิน

9,500 พ.ย.64-ก.พ.65
พ.ย.64-ม.ค.65

กิจการนักเรียน เม.ย.-พ.ค.64

การออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขศึกษา
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน

รวม
(บาท)

9,500 ครูณิชกุล
4,500

4,500 ครูธนากรณ์

595,000

595,000 ครูยุพิน

150,000

150,000 ครูณิชกุล

785,500

40,500

826,000

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

3

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2

3

3

3

4

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ย.64

60,000 พ.ย.64-ก.พ.65

19,700

79,700 ครูชาตรี

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สังคมศึกษา พ.ค.-ต.ค.64

4,000 พ.ย.64-ก.พ.65

6,200

10,200 ครูวรรณา

สอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

สังคมศึกษา

พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

25,000 ครูอาลิษา

414,000 พ.ย.64-ก.พ.65

2,500

416,500 ครูสุนิษา

เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพนัก เรี ย นให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม
3 พ. จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ย.64
นักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5 3 พ.63 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ย.64
6

รวม
(บาท)

3 ร. สอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

รวมทั้งสิ้น (บาท)

256,400

สังคมศึกษา

256,400 ครูอาลิษา
พ.ย.64-ก.พ.65

734,400

30,900
84,300

30,900 ครูอาลิษา
818,700

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 67

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

4

ส่งเสริมและพัฒนานัก เรีย นตามระบบดู แ ล
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
ช่วยเหลือนักเรียน

2

4

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

3

4

4
5

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

30,500 พ.ย.64-ก.พ.65

6,500

กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64

9,800 พ.ย.64-ก.พ.65

20,000

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

กิจการนักเรียน

4,800

4,800 ครูสมบัติ

4

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กิจการนักเรียน พ.ค.-ก..ย.64

2,500 พ.ย.64-ก.พ.65

2,500 ครูณัฐธิกานต์

4

เลือกแนวทาง......วางอนาคต

6

4 บ. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

7

4 ร.

8

4 ร. งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน

ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านจิตอาสา
เทอร์แรคท์"

แนะแนว
"อิน

พ.ค.64
พ.ค.-ก.ย.64

18,000 พ.ย.64-ก.พ.65

กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ค.64

100,300

กิจการนักเรียน เม.ย.-ก.ย.64

29,200

กิจการนักเรียน เม.ย.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

2,000

37,000 ครูวรรณวิไล
29,800 ครูอัมพร

20,000 ครูลมัย
100,300 ครูณัฐธิกานต์
29,200 ครูสิรภพ

142,500 พ.ย.64-ก.พ.65

34,000

176,500 ครูอมรรัตน์

337,600

62,500

400,100

5. ระบบรักษาความปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

5

โรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติดและโรงเรียนสีขาว กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64

4

ป้ อ งกั น สวั ส ดิ ภ าพและความปลอดภั ย ใน
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
โรงเรียน
TO BE NUMBER ONE รณรงค์ ป ้ อ งกั น และ
5 ร.
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
แก้ไขปัญหายาเสพติด
5 ร. สารวัตรนักเรียน
บุคคล พ.ค.-ก.ย.64

5

5 ห. ติดตั้งและซ่อมกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน กิจการนักเรียน เม.ย.-พ.ค.64

2
3

5

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

12,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
12,000 ครูอุดร

21,300 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

130,000 พ.ย.64-มี.ค.65

30,000

4,000

31,300 ครูวรางคณา
160,000 ครูลมัย
4,000 ครูมานะ

246,100

246,100 ครูวรางคณา

413,400

40,000

453,400

6. สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

6 บ. จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน

2

6 บ.

จ้ า งบุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในสถานศึ ก ษา/
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ห้องเรียนพิเศษ เม.ย.-ก.ย.64
บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

215,000 ต.ค.64-มี.ค.65

รวม
(บาท)
215,000

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
430,000 ครูปราณี

4,686,000 พ.ย.64-มี.ค.65 3,346,500 8,032,500 ครูธิยา
4,901,000

3,561,500 8,462,500
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7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

1

7

จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ / ครุ ภ ั ณ ฑ์ ป ระจำสำนั ก งาน
สนง.
พ.ค.-ก.ย.64
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

71,300 พ.ย.64-ก.พ.65

19,300

90,600 ครูศุภลักษณ์

2

7

บริหารจัดการสำนักงาน

งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64

45,000 พ.ย.64-ก.พ.65

45,900

90,900 ครูเนตรดาว

3

7

งานพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม งาน
งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64
การเงินและบัญชี

24,500 พ.ย.64-ก.พ.65

24,500

49,000 ครูขวัญตา

4

7

บริหารจัดการสำนักงาน

93,800 พ.ย.64-ก.พ.65

45,000

138,800 ครูพิมผกา

5

7

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

781,400 พ.ย.64-ก.พ.65

6

7

บริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป พ.ค.-ก.ย.64

69,000 พ.ย.64-ก.พ.65

69,000

7

7

บริหารจัดการสำนักงาน

41,500 พ.ย.64-ม.ค.65

15,000

56,500 ครูพัชรกาญจน์

8

7

พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานกิจการ
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ค.64
นักเรียน

31,000 พ.ย.-ธ.ค.64

31,000

62,000 ครูปัทมา

9

7

พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอนามัย กิจการนักเรียน พ.ค.-มิ.ย.64

21,000 พ.ย.-ธ.ค.64

8,000

29,000 ครูณิชกุล

10

7

พ.ค.-ก.ย.64

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

20,000

50,000 ครูมนตรี

11

7

คณิตศาสตร์ พ.ค.-ก.ย.64

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูจันทร์จิรา

12

7

วิทยาศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.64

25,000 ธ.ค.64-ม.ค.65

25,000

50,000 ครูทวีวัฒน์

13

7

สังคมศึกษา พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูนิภาพร

14

7

15

7

16

7

17

7

18

7

19

7

20

7

บริหารจัดการสำนักงาน

21

7

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ มิ.ย.-ก.ค.64

22

7

บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์

23

7 บ.

24

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
บริหารจัดการสำนักงานกลุ่มสาระการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งานกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ศิลปะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารจัดการสำนักงาน
(การงานอาชีพ)
พัฒนางานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสาระ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
จัดซื้อ วัสดุอ ุป กรณ์สำนัก งานนัก ศึก ษาวิ ช า
ทหาร

งบประมาณ พ.ค.-ก.ย.64
วิชาการ
บุคคล

ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ค.64

781,400 1,562,800 ครูเกสร
138,000 ครูนันทการ์

ศิลปะ

พ.ค.-ก.ย.64

13,300 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

23,300 ครูทัศนีย์

สุขศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูยุพิน

การงานอาชีพ มิ.ย.-ต.ค.64

11,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,900

13,400 ครูน้ำเพชร

ต่างประเทศ พ.ค.-ก.ย.64

7,700 พ.ย.64-ก.พ.65

7,600

15,300 ครูจุฑารัตน์

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

23,600

23,600 ครูกฤตยาณุตา

นักศึกษา
วิชาทหาร

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

10,000 ครูกนกวรรณ

แนะแนว

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

15,000 ครูลมัย

ประชาสัมพันธ์ พ.ค.-ก.ย.64

การบริหารจัดการบริหารสำนักงานห้องเรียน
โครงการพิเศษ มิ.ย.-ต.ค.64
พิเศษ
7 บ. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
โครงการพิเศษ มิ.ย.-ก.ย.64

11,500

11,500 ครูละอองดาว

5,000 พ.ย.64-มี.ค.65

5,000

10,000 ครูอมรรัตน์

50,000 พ.ย.64-ก.พ.65

50,000

100,000 ครูปราณี

65,300 พ.ย.64-ก.พ.65

65,200

130,500 ครูปราณี
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ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

25
26
27

7 บ. ส่งเสริมการแข่งขัน (กรณีเฉพาะการ)
โครงการพิเศษ พ.ค.-ก.ย.64
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
7 บ.
พ.ค.-ก.ย.64
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
สารสนเทศ
7 ร. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์ HCEC
บุคคล พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

25,000 ต.ค.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูปราณี

39,300 พ.ย.64-มี.ค.65

39,300

78,600 ครูนิธิมา
ครูวีรยศ

1,545,700

1,343,100 2,888,800

8. พัฒนาระบบงานบริการ การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

งานบริการยานพาหนะโรงเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

1

8

2

8

3

8

เสริ ม สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่
บริหารทั่วไป เม.ย.-ก.ย.64
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) บริหารทั่วไป พ.ค.-ก.ย.64

4

8

พัฒนาห้องพลศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

5

8

สนับสนุนป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-มี.ค.65

ปรับ ปรุงห้อ งเรีย นเพื่อ พัฒนาศัก ยภาพการ
เรียนการสอนภาษาจีน
ติดตั้งระบบ ICT ประจำห้องเรียนทั่วไป (อาคารสันติ
7 8 พ.63
อาคารไมตรี อาคารภราดร และอาคารบวรศิลป์)
เสริ ม สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่
8 8 สท.
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
6

9

8 บ.

บริหารทั่วไป เม.ย.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

สุขศึกษา

ภาษาจีน

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

350,000 ต.ค.64-มี.ค.65

350,000

700,000 ครูถนอม

250,000 ต.ค.64-มี.ค.65

250,000

500,000 ครูเชาว์

15,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

30,000 ครูเชาว์
ครูพงศ์ภรณ์

40,000

80,000 ครูกรรณิกา

พ.ค.-ก.ย.64

20,000

20,000 ครูฐิติรัตน์

เทคโนโลยี
พ.ค.-ก.ย.64
สารสนเทศ

959,400

959,400 ครูสายชล

บริหารทั่วไป เม.ย.-ก.ย.64

1,500,000 ต.ค.64-มี.ค.65 1,500,000 3,000,000 ครูเชาว์

8 สท. งานบริการยานพาหนะโรงเรียน

บริหารทั่วไป เม.ย.-ก.ย.64

175,000 ต.ค.64-มี.ค.65

175,000

350,000 ครูถนอม

10 8 สท. ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์

บริหารทั่วไป เม.ย.-ก.ย.64

60,000 ต.ค.64-มี.ค.65

60,000

120,000 ครูเชาว์

11

8 ห. ปรับปรุงห้องประชุมทวีปราชญ์

บริหารทั่วไป

พ.ค.64

1,500,000

1,500,000 ครูเชาว์

12

8 ห. ปรับปรุงพื้นสแตมป์คอนกรีต

บริหารทั่วไป

พ.ค.64

715,000

715,000 ครูเชาว์

13

8 ห. ทาสีห้องเรียนอาคารภราดร

บริหารทั่วไป

พ.ค.64

171,200

171,200 ครูเชาว์

14

8 ร. ปรับปรุงห้องศูนย์ HCEC

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ครูวีรยศ
5,755,600

2,390,000 8,145,600
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แผนกลยุทธ์ที่ 1
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนา
การศึกษาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อเตรียมบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
ในเวทีโลกในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษา
ชาติที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้ทั ดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ ทั้งนี้เนื่องจากผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมายังอยู่ในอันดับที่ไม่
น่ า พอใจเมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศเพื ่ อ นบ้ า น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้และได้กำหนดนโยบายในการยกระดั บผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
ภาค ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ในระดับโรงเรียนจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ
อย่างต่อเนื่ อ ง และในปีการศึก ษาที ่ผ ่ านมาพบว่านัก เรี ยนบางส่ว นสามารถทำคะแนนในบางวิช าเช่ น
คณิตศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อยู่ระดับดีมาก อย่างไรก็ตามโดย
ภาพรวมแล้วคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ O-NET ยังต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้วิเคราะห์สภาพปัญหา และความจำเป็นในการพัฒนาการ
จัดการการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบโดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการและพัฒนาส่งเสริมด้านหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอน การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติอยู่ในระดับดี
แสดงถึงความสามารถทางวิชาการของนักเรียน นอกเหนือจากความถนัดเฉพาะทางและความสามารถแข่งขัน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดหลักสูตรมาตรฐานสากลในการพัฒนาคุณภ าพ
ของการจัดการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 72

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2.3 เพื่อยกระดับผลการสอบ PISA ของนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในการวัดผลประเมินผลทางการเรียนผ่านเกณฑ์
2. นักเรียนทุกคนได้รับการทดสอบระดับชาติ O-Net, PISA
3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่วิชาการจัดขึ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้นไป
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
3. ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า
ร้อยละ 50
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.1

ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการอ่ า นวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม

ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ย.64

2

1.1

อ่านอย่างไรให้ Active Learning

ภาษาไทย

ก.ค.-ส.ค.64

3

1.1

เปิดบ้านนักเขียน

ภาษาไทย

4

1.1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

พ.ค.-ก.ย.64

5

1.1

การบริหารจัดการการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
วิทยาศาสตร์
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

มิ.ย.-ก.ย.64

6

1.1

ส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางสังคมศึกษา

สังคมศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

7

1.1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ต่างประเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

8

1.1 พ. เพิ่มศักยภาพนักเรียน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

7,500 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)
7,500

20,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

15,000 ครูกรรณิกา
20,000 ครูคนองนิจ

ธ.ค.64-ม.ค.65

60,000

6,000 พ.ย.64-ก.พ.65

6,000

11,000
5,000 พ.ย.64-ก.พ.65

60,000 ครูเกศิณี
12,000 ครูปิยะนาถ
11,000 ครูทวีวัฒน์

15,000

15,300

20,000 ครูชาตรี
15,300 ครูธีระนาถ

234,100 พ.ย.64-ก.พ.65

234,100

468,200 ครูกิตติศิลป์

298,900

322,600

621,500
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัด
เครื่องมือ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลัก - การเก็บข้อมูล
- แบบสอบถาม
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนน - การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล - แบบวิเคราะห์ข้อมูล
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
- ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการศึ ก ษาด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน
มีคะแนนไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
- นักเรีย นมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 50
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
22 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งแนวการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด ความ
สนใจ และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ ผู้เรียน สภาพปัญหา และบริบทของ
โรงเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญได้เต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้แล้วการสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในสนามแข่งขันระดับต่างๆ จะเป็นการฝึกฝนทักษะการคิด การทำงาน
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมและสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้กฎเกณฑ์กติกา และระเบียบการที่กำหนดจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ตรงซึ่งจะ
ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง การสร้างสมประสบการณ์ดังกล่าวทำให้และสามารถประสบความสำเร็จใน
การเรียน การทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็ นเลิ ศ อย่ างไรก็ ตามพบว่ าที ่ ผ ่ านมาพบว่ า ผลการส่ งเสริ มนั กเรี ยนสู ่ ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการของ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยายังต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความเป็นเลิศ
ของนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงจำเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
และความถนัดของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพสู่เวทีการแข่งขันระดับต่างๆ
ด้ ว ยเหตุ น ี ้ ก ลุ ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการจึ ง จั ด ทำโครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการขึ้ น
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ และ
พัฒนาให้มีความเป็นเลิศสูงขึ้นให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเอง
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียนตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับนานาชาติ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในมหาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
2. นักเรียนทุกคนได้รับการเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติ
3. นักเรียนร้อยละ 40 เข้าศึกษาต่อในมหาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 10 มีความสามารถและศักยภาพในการเข้าร่วมแข่งขัน
2. นักเรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.2

วันสำคัญของภาษาไทย

2

1.2

การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

3

1.2

4

1.2

5

1.2

6

1.2

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

7

1.2

การฝึกผู้นำและอาสาจราจรลูกเสือ

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

8

1.2

การแข่งขันคำคมระดับภาคใต้

1.2 บ.

11 1.2 สท. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
12 1.2 ร.

พ.ค.-ก.ย.64

วิทยาศาสตร์

ก.ค.-พ.ย.64

พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี
ศิลปะ
พ.ค.-ก.ย.64
นาฏศิลป์ สู่การแข่งขัน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อในการเข้าร่วมการฝึกซ้อม
และแข่งขันเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศด้าน สุขศึกษา
พ.ค.-ก.ย.64
สุขศึกษาและพลศึกษา และด้านกีฬา
ค่ายฝึกระเบียบแถวลูกเสือต้นแบบโรงเรียน
พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ค.64
สุราษฎร์พิทยา

พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
เทคโนโลยี
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
10 1.2 พ.
เทคโนโลยี
9

ภาษาไทย

พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ส ู ่ ก าร
แข่งขัน

13 1.2 ห. พัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์เพื่อการแสดง
รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)
5,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

35,000 ครูปิตินันท์
ครูทวัฒน์

180,000 พ.ย.64-ก.พ.65

29,000

40,000 พ.ย.64-ก.พ.65

16,500

209,000 ครูทัศนีย์
56,500 ครูอรรถวิช

ก.พ.-มี.ค.65

ครูอุดร

ต.ค.64-ก.พ.65
11,600 ต.ค.-พ.ย.64

ห้องสมุด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ครูอภิชาติ
8,100

19,700 ครูอุดร

พ.ย.-ธ.ค.64

ครูอรอรุณ

พ.ค.-ก.ย.64

208,200 พ.ย.64-มี.ค.65

208,100

416,300 ครูนิธิมา

พ.ค.-ก.ย.64

256,800 พ.ย.64-มี.ค.65

256,800

513,600 ครูนิธิมา

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

400,000 พ.ย.64-มี.ค.65

600,000

1,000,000 ครูกิตติศิลป์

ศิลปะ

พ.ค.-ก.ย.64

11,800

11,800 ครูทัศนีย์

ศิลปะ

พ.ค.-ก.ย.64

48,400

48,400 ครูวาสนา

1,186,800

1,123,500

2,310,300

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 76

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัด
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่ว ม - การเก็บข้อมูล
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ - การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
- จำนวนนั ก เรี ย นที ่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
- นักเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศตามศักยภาพ
- นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม
ระดั บ ภาค ระดั บ ประเทศ และระดั บ
นานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- แบบวิเคราะห์ข้อมูล

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะความสามารถตามศักยภาพ และค้นพบความถนัดของตนเอง
2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมต่อในมหาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ห้องเรียนพิเศษ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการศึกษามีแนวคิดสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมอีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี ่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที ่ 21” โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับคนไทยได้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้าม
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงเต็มตามศักยภาพ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดเฉพาะทางใน
โรงเรียนที่มีความพร้อม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทั้งทางด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างเยาวชนที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะสำคัญในการก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับสากล ตัวอย่างของความสำเร็จในการ
เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษเช่น English Program และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นผลลิตจากนักเรียนในโครงการได้มีมาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
โรงเรี ย นสุร าษฎร์พ ิ ท ยาได้เ ล็ ง เห็ น ถึง ความสำคัญ ในการส่ งเสริ ม ผู ้ เรี ยนตามความถนั ด เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อ งกับความต้องการของประเทศในการสร้างพลเมืองไทยให้มี
ความรู้และทักษะสำคัญในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงจัดให้มีหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา
ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน การเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จัดเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการสร้างความหลากหลายของหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับภูมิภาค และระดับสากล การจัดห้องเรียนพิเศษเป็นการบูรณาการทั้งด้านหลักสูตร บุคลากร และ
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ทรัพยากรของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามพบว่าการดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษที่
ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควรในระหว่างปีการศึกษา 2561-2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษด้วยการยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการ ทักษะในการทำงานและสมรรถนะสำคัญในการแข่งขันด้านต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีความสามารถที่โดดเด่น และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่างๆ
2.3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญในด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ มีผลการทดสอบระดับชาติในวิชาหลัก แต่ละวิชาเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 50
2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3.00 ขึ้นไป
3. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
4. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนมีผลงานจากกระบวนการ STEAM
5. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
2. นักเรีย นในโครงการห้องเรีย นพิเศษได้รับรางวัล จากการแข่ง ขันทั กษะทางด้านวิช าการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
3. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 50
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

219,600

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

1

1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาจีน

โครงการ MLP

2

1.3 บ. จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ MLP

โครงการ MLP เม.ย.-ก.ย.64

3

1.3 บ. ติวภาษา

โครงการ MLP

4

1.3 บ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสามภาษา

โครงการ MLP ก.ค.-ก.ย.64

5

1.3 บ. ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 MLP

โครงการ MLP

พ.ค.64

200,000

6

1.3 บ. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

โครงการ MLP

ส.ค.64

168,900

7

1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

โครงการ MLP

พ.ค.64

370,000 พ.ย.-ธ.ค.64

8

1.3 บ. ค่ายการวิจัยบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5

โครงการ GSP

9

1.3 บ. นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ GSP

โครงการ GSP

10 1.3 บ.

ส.ค.64

รวม
(บาท)

ก.พ.65

787,000 ต.ค.64-มี.ค.65
ม.ค.65
50,000 ธ.ค.64-ก.พ.65

ค่ายทักษะบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โครงการ GSP
ม.4

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

180,000

399,600 ครูฐานิสรณ์

797,000

1,584,000 ครูฐานิสรณ์

135,000

135,000 ครูฐานิสรณ์

50,000

100,000 ครูฐานิสรณ์
200,000 ครูฐานิสรณ์

ม.ค.65

425,300

594,200 ครูฐานิสรณ์

180,200

550,200 ครูฐานิสรณ์

พ.ย.64-ม.ค.65

311,800

311,800 ครูชมัยพร

ม.ค.-มี.ค.65

10,000

10,000 ครูชมัยพร

พ.ย.64-มี.ค.65

158,800

158,800 ครูสลิลลา

36,000

115,100 ครูชมัยพร

11 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โครงการ GSP พ.ค.-ก.ย.64

79,100 พ.ย.64-ก.พ.65

12 1.3 บ. ส่งเสริมนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการ

โครงการ GSP ก.ค.-ก.ย.64

30,400

13 1.3 บ. SME English language Testing

โครงการ SME

ต.ค.64-ก.พ.65

34,600

34,600 ครูวรางคณา

14 1.3 บ. ค่ายบูรณาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้

โครงการ SME

ต.ค.-ธ.ค.64

420,000

420,000 ครูวรางคณา

15 1.3 บ. สร้างสัมพันธ์ สานความรู้ สู่ Math and Sci Lab

โครงการ SME พ.ค.-ก.ย.64

198,000

16 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ

โครงการ SME เม.ย.-ก.ย.64

279,500 ต.ค.64-มี.ค.65

17 1.3 บ. ค่ายบูรณาการ Science Math and English

โครงการ SME พ.ค.-ก.ย.64

269,800

269,800 ครูวรางคณา

18 1.3 บ. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64

107,100

107,100 ครูทวัตน์

19 1.3 บ. พัฒนาเสริมศักยภาพพิเศษทางด้านเทคโนโลยี

โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64

317,600 ต.ค.64-มี.ค.65

317,600 ครูทวัตน์

โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64

342,000 ต.ค.64-มี.ค.65

341,700

683,700 ครูทวัตน์

โครงการ EST พ.ค.-ก.ย.64

57,800 ต.ค.64-มี.ค.65

65,800

123,600 ครูทวัตน์

โครงการ SMTE ก.ค.-ส.ค.64

75,900

75,900 ครูธีรเดช

โครงการ SMTE พ.ค.-ก.ย.64

49,000

49,000 ครูธีรเดช

135,000

135,000 ครูธีรเดช

20 1.3 บ.
21 1.3 บ.
22 1.3 บ.
23 1.3 บ.
24 1.3 บ.

เพิ่มพูนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้แบบบูรณา
การ
พั ฒ นาเสริ ม ศั ก ยภาพพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ร วมห้ อ งเรีย นพิ เ ศษเครื อ ข่าย
ภาคใต้ตอนบน
ฝึ ก ประสบการณ์ ก ั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ (SMTE
internship)
Open House (วั น วิ ช าการเปิ ด บ้ า นห้ อ งเรี ย น
พิเศษ SMTE)

โครงการ SMTE

ส.ค.64

25 1.3 บ. ฟิสิกส์สัประยุทธ์

โครงการ SMTE

26 1.3 บ. จัดซื้ออุปกรณ์การทำโครงงานและสื่อการเรียน

โครงการ SMTE

27 1.3 บ. SMBP English Camp

โครงการ SMBP พ.ค.-ก.ย.64

ก.ค.64

60,000
285,000

30,400 ครูชมัยพร

198,000 ครูวรางคณา
461,100

740,600 ครูวรางคณา

พ.ย.64-มี.ค.65

145,500

145,500 ครูธีรเดช

ม.ค.65

52,400

112,400 ครูธีรเดช
285,000 ครูสลิลลา
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ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

28 1.3 บ. SMBP STEM

โครงการ SMBP

พ.ย.64-มี.ค.65

144,600

144,600 ครูสลิลลา

29 1.3 บ. ค่ายเสริมศักยภาพ

โครงการ SMBP

พ.ย.64-มี.ค.65

58,300

58,300 ครูสลิลลา

30 1.3 บ. English Testing

โครงการ SMBP

ธ.ค.64-ก.พ.65

20,700

20,700 ครูสลิลลา

31 1.3 บ. จัดจ้างครูต่างชาติ

โครงการ SMBP พ.ค.-ก.ย.64

560,700 พ.ย.64-มี.ค.65

379,700

940,400 ครูสลิลลา

โครงการพิเศษ ก.ย.-ต.ค.64

424,000

32 1.3 บ.

เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ระดับ ม.4

33 1.3 บ. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับ ม.5

โครงการพิเศษ

34 1.3 บ. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ระดับ ม.6

โครงการพิเศษ พ.ค.-ก.ย.64

ต.ค.64-มี.ค.65

1.3 บ.
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
โครงการ GSP พ.ค.-ก.ย.64
63
1.3 บ. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
36
โครงการ GSP พ.ค.-ก.ย.64
63 ม.6
35

รวมทั้งสิ้น (บาท)

424,000 ครูปราณี
264,000

264,000 ครูปราณี

546,200

546,200 ครูปราณี

195,700

195,700 ครูชมัยพร

298,900

298,900 ครูชมัยพร

6,107,200

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- นักเรียนโครงการห้ องเรียนพิ เศษ - การเก็บข้อมูล
ได้ ร ั บ รางวั ล จากการเข้ า ร่ ว มการ - การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล
แข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
- ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
- นั ก เรี ย นทุ ก คนของห้ อ งเรี ย น
โครงการพิเศษทางภาษา ได้มีก าร
แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ก ั บ โรงเรี ย น
เครือข่าย MOU ภายนอกประเทศ

4,672,500 10,779,700

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบวิเคราะห์ข้อมูล
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. นักเรีย นในโครงการห้องเรีย นพิเ ศษได้รั บรางวัล จากการแข่งขันทั กษะทางด้า นวิช าการใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. นักเรีย นในโครงการห้องเรีย นพิเศษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่ว มมือทางการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒ นาผู้เรียนทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่กำหนดให้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ตามมาตรา 25
ซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุ กรูปแบบ การที่ผู้เรียน
ได้รับการบริการจากแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นการ
เสริ ม สร้ า งให้ ผ ู ้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ และเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้ ดั ง นั ้ น การเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียน เนื่องมาจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลัง
ก้าวเข้าสู่ประชาชนอาเซียน ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อสารกับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษามีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านและเขียนรวมถึงทักษะการสื่อสารซึ่งเป็น
การบูรณาการภาษาสู่การนำไปใช้ทั้งเพื่อการศึกษาต่อการสอบวัดความรู้ทางภาษาและการนำภาษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสื่อสารจะสามารถเสริมเติมเต็มการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเนื้อหาในการอบรมเป็นพัฒนาทักษะการสื่อสารตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีเป้าหมายหลักคือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะสื่อสารให้นักเรียนนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสามารถนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในสถานการณ์จริง
เตรียมพร้อมในการการสอบวัดระดับทางภาษาจากสถาบันภาษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทักษะสื่อสารของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาในการสื่อสารและนำความรู้ไปใช้
ในการสอบวัดระดับทางภาษาจากสถาบันภาษาได้
2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้นำทักษะการสื่อสารไปใช้ได้ทั้งการศึกษาต่อและการทำงาน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ความรู้ทางภาษา
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้รับการทดสอบวัดความรู้ทางภาษา
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 65 ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการใช้
ภาษาในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 ทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.4

Interviewing Native Speakers

ต่างประเทศ

2

1.4

ค่ า ยพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
English Camp

ต่างประเทศ

ส.ค.64

3

1.4

English Speaking Day

ต่างประเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

4

1.4

ส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Christmas

ต่างประเทศ
ต่างประเทศ

5
6
7

การแข่งขันความสามารถทางด้ านภาษาอั ง กฤษ
SRP English Contest ของนักเรียน ม.ปลาย
พั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารโดย
1.4 บ.
เจ้าของภาษา
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นการสอน
1.4 บ.
ภาษาจีน
1.4

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2
พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)
500

274,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

500 ครูกันยพร
274,000 ครูกันยพร

1,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,500

3,000 ครูจิระวัฒน์

ธ.ค.64

7,000

7,000 ครูสุดารักษ์

พ.ย.-ธ.ค.64

7,000

7,000 ครูศศิ

ต่างประเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

738,400 พ.ย.64-ก.พ.65

738,400

1,476,800 ครูสุจิตตรา

ภาษาจีน

พ.ค.-ก.ย.64

87,400 ต.ค.64-ก.พ.65

97,800

185,200 ครูฐิติรัตน์

ต.ค.64-ก.พ.65

19,800

19,800 ครูฐิติรัตน์

8

1.4 บ. ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาจีน

9

1.4 บ. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน

ภาษาจีน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

50,000
1,151,300

50,000 ครูฐิติรัตน์
872,000

2,023,300
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร้อยละของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีน - การทดสอบ
และภาษาอังกฤษได้
- การรายงาน
- ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ได้รับการรับรอง
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานผลการทดสอบ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทางภาษา
3. นักเรียนนำผลการทดสอบไปใช้ในระดับสูงขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ป ระเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการ
ขั บ เคลื ่ อ นการเรี ย นรู ้ ป ระชาคมอาเซี ย นสู ่ ส ถานศึ ก ษา เพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ ก ั บ นั ก เรี ย นและ
บุคลากร เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อที่จะให้มีทักษะในการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม และสามารถให้บริการด้านความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลในระดับต่างๆที่จะเดินทางมา
ทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
นั ก เรี ย นและบุ ค ลากร มี ท ั ก ษะทางด้ า นภาษา ทั ก ษะในการทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ ค นที ่ ม าจากหลากหลาย
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทำงานร่วมกันของพลเมืองอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกโลกของอาเซียนอีก
ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและยอมรับการผสมผสานในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในระดับร้อยละ 80
2. นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม อาเซียนและ
ประชาคมโลกในระดับดีขึ้นไป
3. นักเรียนและบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได้ในระดับร้อยละ 80
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.5

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรีย นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 73 มี
ส่ ว นร่ ว มปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมในฐานะ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

สังคมศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

4,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,500

6,000 ครูอุดร

4,500

1,500

6,000

วิธีการประเมิน
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม
- ทำแบบทดสอบ
- ทำแบบประเมิน
- ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน
ภาษาที่ 3 ของอาเซียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบั น ทึ ก การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบฝึกสำเร็จรูป
- แบบประเมินผลการทำงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาอาเซียน ยอมรับความ
แตกต่างและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และตระหนักถึ งความสำคัญของ
การเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการทำงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที ่ ก ำหนดโดยมี ส มรรถนะสำคั ญ 5 ประการประกอบด้ ว ย 1.ความสามารถในการสื ่ อ สาร
2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีว ิตและ
5.ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี สำหรั บ สมรรถนะด้ า นที ่ 2 คื อ ความสามารถในการคิ ด
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ หากแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนสุราษฎร์ พิทยาได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดให้กั บผู้เรียน พบว่า การพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดยังเป็นปัญหาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการรับรู้ของนักเรียนและยัง
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดโครงการนี้เ พื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการทำงานเพิ่มขึ้นและนำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ห รือสาระสนเทศ และการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็น
ประโยชน์ในการนำไปพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นานักเรีย นให้มี ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถในการนำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินการพัฒนาการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

1

1.6

ค่ายบูรณาการภาษาไทย

ภาษาไทย

พ.ค.-ต.ค.64

60,000

2

1.6

สัปดาห์คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

พ.ค.-ก.ย.64

7,200

3

1.6

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ก.ค.-ต.ค.64

83,400

4

1.6

ค่ายศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

5

1.6

ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์อาชีพ

การงานอาชีพ พ.ค.-ก.ย.64

6

1.6

รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ก.ย.64

7

1.6 ร. สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชา
ทหาร

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

7,200 ครูธัญวลัย
83,400 ครูอาทิตย์อุทัย
90,000

90,000 ครูนิภาพร

10,200

10,200 ครูน้ำเพชร
พ.ย.64-ก.พ.65

6,500 พ.ย.-ธ.ค.64
167,300

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ - สำรวจผลงาน
เรียนรู้โดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด - การสังเกต
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ท ี ่ 1 -6 มี ผ ลการประเมิ น ก า ร
พั ฒ นาการอ่ า นคิด วิ เ คราะห์ และ
เขียน

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

60,000 ครูมนตรี

ต.ค.-พ.ย.64

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ครูจันทร์จิรา
36,800
126,800

43,300 ครูกนกวรรณ
294,100

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจรายการ
- แบบประเมิน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง มีทักษะกระบวนการคิดและทำงานอย่าง
เป็นระบบ
3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์พิทยา ชุมพร กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมติเห็นชอบร่วมกันในการ
ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โ ดยอาศัยกลไกทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
ในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาทุกคน
เพื ่ อ ยกระดั บ ให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย น เป็ น สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ ก ารศึ ก ษาสุจริต
และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน การสร้าง
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทา งการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2.3 เพื่อให้โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรม
และความโปร่ ง ใส ของสำนั ก งาน ป.ป.ช. ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นการส่ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักเรียนโรงเรี ยนสุราษฎร์พ ิ ทยา มีผลการประเมิ นคุณ ลั กษณะอั นพึ งประสงค์ของสถานศึ ก ษา
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 และผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รบั การส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัด คุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส ของสำนั ก งาน ป.ป.ช. ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.7

ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียน กิจการนักเรียน มิ.ย.-ก.ย.64
สุจริต
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ผลการประเมินคุณลักษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของสถานศึกษา ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 100 และผลการประเมินอยู่
ในระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

23,200 พ.ย.64-ก.พ.65

15,500

38,700 ครูภัทรา

23,200

15,500

38,700

วิธีการประเมิน
- สำรวจการเข้าร่วม กิจกรรม
- ส ร ุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ด้านซื่อสัตย์สุจริต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
- แบบสรุ ป ผลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ด้านซื่อสัตย์สุจริต
- สื่อ/วีดีโอ
- แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
2. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนสุจริตพระราชทานภายในปี 2564
3. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สามารถนำรูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึก
ความซื่อสัตย์สุจริตไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ หรือมาตรฐานของประเทศที่มี
คุณภาพการศึกษาสูง มีความสามารถในการร่วมมือทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีคุณ ภาพสูงเข้า
โครงการด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know,
Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award : TQA )
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 ได้รับการ
ประเมิ น และรั บ รางวั ล ScQA ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 และได้ ร ั บ การประเมิ น และรั บ รางวั ล ObecQA
ในปีการศึกษา 2564 ตลอดมาจึงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ปรับปรุง พ.ศ.2560 ) พัฒนาผู้เรียนให้ มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับ
มาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และคำนึงถึงการส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้ว การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะ
ประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในช่วยเหลือ
ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นากระบวนการการจัดการเรียนรู้โ ดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทางด้า น
สติปัญญา ความสามารถ และความถนัด
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พหุป ัญญา เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผ ู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ร้อยละ 100
2. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70
3. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70
4. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ระดับ ดี ขึ้นไป
อย่างน้อยร้อยละ 70
5. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง สามารถใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร นำเสนอผลงาน โต้แย้งให้เหตุผล และเจรจาความร่วมมือ
รวมทั้งมีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมี วิจารณญาณ
รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา และการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยมีหลักคิด
ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4. นักเรียนทักษะความสามารถในการศึ กษาเรียนรู้ด้วยตนอง และมีความสามารถในการผลิตผลงาน
ด้านต่างๆ ด้วยตนเอง
5. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.8

2

1.8

นิ ท รรศการและเวที ส ่ งเสริ ม ศั ก ยภาพโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
บริ ห ารจั ด การสำนั ก งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
มาตรฐานสากล
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนผล
การ
-ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ผลการประเมิน การอ่าน การคิ ด
วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
- ผลการประเมิ น สมรรถนะสำคั ญ
ตามหลักสูตร
- ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
-ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของนั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู และ
ชุมชน

รวม
(บาท)

วิชาการ
วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.64-ก.พ.65

42,000

42,000 ครูภัทรพร

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูภัทรพร

10,000

52,000

62,000

วิธีการประเมิน
- วัดและประเมินผลการเรียน
- ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์
- ประเมิ น การอ่ า น การคิ ด
วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
- ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร
- วิเคราะห์ผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
- สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานผลการจั ด การ
เรียนรู้
- แบบรายงานผลการแข่ ง ขั น
ทักษะทางวิชาการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัตน์ ซึ่งมีเป้าหมายที่มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
การขับ เคลื่อนหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นการดำเนินการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ บ ุ ค ลากรในภาคการศึก ษาทุ ก ระดั บ น้ อ มนำหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันและการปฏิบัติภารกิจ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการน้อมนำและปลูกฝังแนวความคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยจัดการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ ศึกษาและเข้าร่วม
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่จัดขึ้น รวมทั้งโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา เป็นศูนย์ครอบครัว
พอเพียง ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงควรจัดให้ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม และสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินชีวิตและบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติสู่ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.9

สร้างความเข็มแข็งด้วยความพอเพียง
รวมทั้งสิ้น (บาท)

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

23,700 พ.ย.64-ก.พ.65

30,000

53,700 ครูชาตรี

23,700

30,000

53,700

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน - ประเมินกิจกรรม
- แบบประเมินกิจกรรม
สุราษฎร์พิทยา ร้อยละ 80 นำหลัก - สำรวจการเช้ า เยี ่ ย มชมและ - สมุดลงทะเบียนการใช้แหล่ง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้
ชีวิตประจำวัน
- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน
สุ ร าษฎร์ พ ิ ท ยา ร้ อ ยละ 80 ได้ ใ ช้
แหล่ ง เรี ย นรู้ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
“การศึ ก ษา” เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ม ี ค ุ ณ ภาพ แล้ ว นำความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาพัฒนาประเทศ ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน จึงมุ่งเน้นให้เด็กและ
เยาวชนไทยเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข ตามนโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยกล้าคิด กล้าทำ และกล้า
แสดงออก จึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้มากมาย หลากหลายด้านรูปแบบ หลายลักษณะ การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการ เป็นต้น ในส่วนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นก็
สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้เฉกเช่นคนทั่วไป ดังจะเห็นได้จากความวิริยะ อุตสาหะผู้ ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็ น ที ่ ส ามารถสอบไปเรีย นยั ง ต่า งประเทศ สอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ยต่ า งๆ เป็ น อาจารย์ส อนใน
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ฯลฯ
ซึ่งในทุกๆปี สาธารณะชนก็ได้เห็นและร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลผู้พิการที่สามารถสอบแข่งขันจนประสบ
ความสำเร็จได้เข้าไปเป็นนิสิต นักศึกษาตามสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ดังนั้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม เพื่อเสริมความรู้
และแนะแนวทางโดยพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีทักษะการอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 เพื่อให้นักเรียนในโครงการเรียนรวมที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีความตระหนักและมีพื้น
ฐานความรู้ตรงตามคุณลักษณะของนักเรียนที่มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา
2.3 เพื่อให้นักเรียนเรียนในโครงการมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 3 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.10 เสริมเติมเต็มการศึกษานักเรียนเรียนรวม
รวมทั้งสิ้น (บาท)

เรียนรวม

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

24,000 พ.ย.64-ก.พ.65

500

24,500 ครูวรฤทัย

24,000

500

24,500

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะใน - สอบถาม
การอ่านและการเขียนอักษรเบรลล์
- สังเกต
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีนิสัยรักการ - ผลการประกวดรางวัล
อ่านและแสวงหาความรู้ และสามารถตั้ง
คำถามเพื่อค้น คว้าหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ และสื่ อ
ต่างๆ รอบตัว
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนและ
นำเสนอผลงาน
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดย
การพู ด หรื อ เขี ย น ตามความคิ ด ของ
ตนเอง
- ร้ อ ยละ 100 ของนั ก เรี ย นกำหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบสังเกต
- แบบรายงานการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 99

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีระบบมากขึ้น
2. นักเรียนได้รับความสะดวกและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. นักเรียนเรียนรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเต็มตามศักยภาพ
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
5. โรงเรียนมีบริหารจัดการเรียนรวมมีสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนนักเรียนบกพร่องทางการเห็น
6. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิมากขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โรงเรียนวิถีพุทธ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่าง
บูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ
จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและ
เท่าทันโลกและชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและ
ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก
ซึ่งเป็นโอกาสและพัฒนาตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด
ดังนั้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุราษฎร์ธ านี ชุมพร
จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ”
เพื่อพัฒ นาคุ ณธรรม จริย ธรรม ให้ผ ู้บ ริห ารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึ ก ษา และนักเรียนทุ ก คน
ได้จัดกิจกรรมและพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้อัตลักษณ์ 29
ประการ เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัด และดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเ ด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยให้
คนทำดีได้รับรางวัล ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษา
อื่นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ นา
โรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร้อยละ100 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.11 วิถีชาวพุทธ

วิชาการ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

19,200 พ.ย.64-ก.พ.65

21,300

40,500 ครูวรรณวิไล

19,200

21,300

40,500

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา - สังเกต สอบถาม
และนั กเรี ยนร้ อยละ 100 เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีส่วนร่วมในกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ
2. นักเรียนเป็นคนคิดดี ทำดี ด้วยใจและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข
3. นักเรียนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
ของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้น
ให้นักเรียน บุคลากร และชุมชน เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต
ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้ องถิ่นถูกละเลย และขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับ
การสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดก
วัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่น
มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริม
พั ฒ นา ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเป็ น ผู ้ ส ื บ ทอด ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ไ ทย เพื ่ อ ให้ เ ยาวชนสามารถจั ด
กระบวนการเรีย นรู้ ถ่ายทอด ประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชน โดยตระหนักถึง
ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรม และ
สามารถสืบทอดต่อไปในอนาคตได้
โรงเรียนสุร าษฎร์พิทยา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้น เพื่อเป็น
การอนุร ักษ์ ฟื้น ฟู สืบ สานศิล ปวัฒ นธรรมไทย และวัฒ นธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ โดยการจัดกิจกรร ม
วันสำคัญและประเพณีต่างๆ ซึ่งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
เห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณีไทย และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2.2 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน ครูและบุคลากร เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอนุรักษ์ และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 87
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรีย น ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวัน สำคั ญ
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับดี
2. นักเรีย น ครูและบุคลากร ร้อยละ 87 สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.12 ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง

2

1.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย

3 1.12 บ.

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

สังคมศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

5,600 พ.ย.64-ก.พ.65

19,600

25,200 ครูสุนิษา

ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรมและประเพณี
ชุมชุนสัมพันธ์ เม.ย.-ก.ย.64
ไทย

250,000 ต.ค.64-มี.ค.65

195,000

445,000 ครูนิรันดร์

255,600

214,600

470,200

รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- นั ก เรี ย นไม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 87 มี - แบบลงทะเบียน
ความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก - การตอบแบบสอบถาม
ความหลากหลายทางเชื ้ อ ชาติ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยม วิถีชีวิต

ครูสุธิดา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- รายงานการปฏิบัติงาน
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 87
2. นักเรียน ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญประเพณี
ไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับดี
3. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 87 สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ใหม่
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้น
อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของ
คนในสังคมอย่างหลากหลาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสู่ประเทศไทย 4.0
ซึ่งเน้นให้มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาสู่อาชีพหรือ
ระดับอุดมศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 จึงต้องเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สังคม การจัดการเรียนการสอนต้องนำศาสตร์ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นองค์ความรู้หลักทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงบูรณาการเข้าด้วยกันกับทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
โลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ ย วกั บ การเงิ น เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ นผู ้ป ระกอบการ
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู ้ ด ้ า นการเป็ น พลเมื อ งที ่ ดี
(Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสังคมโลก ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ บ ุ ค ลากรมี ค วามเป็ น ครู ม ือ อาชี พ มี ส ื ่ อ อุ ป กรณ์ ท ี ่ เ พี ย งพอและทั น สมั ย
เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับประเทศไทย 4.0
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับ
ประเทศไทย 4.0
2.2 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับประเทศ
ไทย 4.0
2.3 เพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2.4 เพื่อจัดทำคลังข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
2. ครูมีคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
3. โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1.13 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา

2

1.13 งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน

3

1.13 จัดหาและพัฒนาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย

4

1.13 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

5

1.13

6

1.13 ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

7

1.13 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

8

1.13

9
10

วิชาการ

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.-ก.ย.64

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

40,000 ครูธิดาพร

กิจการนักเรียน เม.ย.-ก.ย.64

19,200 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

29,200 ครูอมรรัตน์

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูปิตินันท์

ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ย.64

7,500 พ.ย.64-ก.พ.65

7,500

15,000 ครูอมรรัตน์

จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ และสื ่ อ การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

ก.ค.-ต.ค.64

พัฒนาสื่อปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่ างมี
วิทยาศาสตร์
คุณภาพ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.13
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และพัฒนาสื่อ
1.13
สุขศึกษา
นวัตกรรมการเรียนการสอน

25,000

25,000 ครูรังสิณี
ธ.ค.64-ก.พ.65

86,400

86,400 ครูอธิตา

พ.ค.-ก.ค.64

120,000 พ.ย.64-ม.ค.65

120,000

240,000 ครูทวีวัฒน์

พ.ค.-ก.ย.64

35,000 พ.ย.64-ก.พ.65

35,000

70,000 ครูอรณิชา

ก.ค.-ก.ย.64

18,500 ธ.ค.64-ก.พ.65

18,500

37,000 ครูณัฐธิกานต์

พ.ค.-ก.ย.64

120,000 พ.ย.64-ก.พ.65

94,000

214,000 ครูพงศ์ภรณ์
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ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

11

1.13

12

นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

สุขศึกษา

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

1.13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

การงานอาชีพ พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-ก.พ.65

13

1.13 กิจกรรมชุมนุม

พัฒนาผู้เรียน พ.ค.-ต.ค.64

พ.ย.64-ก.พ.65

14

1.13 ส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุด

พ.ค.-ก.ย.64

จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน
พ.ค.-ก.ย.64
ภาษาจีน
1.13 พ. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
16
วิชาการ
พ.ค.-ก.ย.64
63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
1.13
17
ซื้อสื่อหนังสือเอกสารประกอบการเรียน
โครงการพิเศษ เม.ย.-ก.ย.64
สท.
15 1.13 บ.

18 1.13 ห. ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น (บาท)

91,400 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ครูยุพนิ
22,600

62,600 ครูน้ำเพชร
ครูจิณห์จุฑา

43,600

75,000

135,000 ครูอรอรุณ
75,000 ครูฐิติรัตน์

329,500 พ.ย.64-มี.ค.65

329,500

659,000 ครูกรรณิกา

150,000 พ.ย.64-ก.พ.65

100,000

250,000 ครูปราณี

ธ.ค.64-ก.พ.65

68,000

68,000 ครูอธิตา

คณิตศาสตร์
1,086,100

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการเรียน - วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนสู่ผู้เรียน
- นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้
- โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมที่ส่งเสริม - นิเทศการจัดการเรียนรู้
ความเป็ น เลิ ศ ตอบสนองต่ อ ความ
ถนัดและศักยภาพตามความต้องการ
ของผู้เรียน

970,100

2,056,200

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
- แบบประเมินผลงานจากการ
จัดการเรียนรู้
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการจัดเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
2. โรงเรียนมีข้อมูลที่เป็นต้นแบบในการจัดการกเรียนการสอนที่เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างนำไป
ศึกษาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ผู้เรียน
3. โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ผู้เรียน
ในคุณภาพ
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แผนกลยุทธ์ที่ 2
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่าง
สร้างสรรค์ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดทำบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรใน
ทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทัก ษะที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม รวมทั้งความรู้ท างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคล ให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และรักที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อ
สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร และสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ให้โอกาสผู้เรียนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะครบทั้ง 5 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทั้งยังกำหนดให้ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ที่สำคัญ 8 ด้าน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจ ริต มีว ิน ัย ใฝ่เรีย นรู้ อยู่อย่างพอเพีย ง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
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รวมทั ้ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดและสร้างนวัตกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงมุ่งเน้นการปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่า
นานาชาติ คำนึงถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพั ฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาให้ส อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรตามแผนการเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน
2.3 เพื่อสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
( Research and Knowledge Formation) ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร น ำ เ ส นอ ( Communication and
Presentation) และกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ แ ละบริ ก ารสั ง คม (Global Education and Social Service
Activity) โดยบูรณาการ STEM Education
2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการนิเทศและการวิจัย
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรตามแผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ จำนวน 6 หลักสูตร
3. ครู จ ั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ม ี ค ้ น คว้ า และสร้ า งองค์ ค วามรู ้ (Research and Knowledge
Formation) การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์
และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity) โดยบูรณาการ STEM Education
ร้อยละ 80
4. ผู้มีส ่ว นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร้อยละ 95
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3.2 ด้านคุณภาพ
1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. โครงสร้างหลักสูตรตามแผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิ ศ ตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม สามารถสื่อสาร
และนำเสนอ รวมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม
4. โรงเรียนนำผลการประเมินหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความถนัด ความ
ต้องการของผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

2.1

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- โรงเรีย นมีหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล
- โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รที ่ ส ่ ง เสริ ม
ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความ
ถนั ด และศั ก ยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน
- ทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้ นำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้พร้อมทั้ง
วิ จ ั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดย
บูรณาการ STEM Education และ
กิจกรรม IS

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

68,000 พ.ย.64-ก.พ.65

68,000

136,000 ครูเกศิณี

68,000

68,000

136,000

วิธีการประเมิน
- ประเมิ น การใช ้ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาฯ
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สำรวจผลแข่งขันทักษะทางวิชา
- สำรวจผลการสอบเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
- นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้
- นิเทศแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- นิเทศการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
- แบบสอบถามความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาฯ
- แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
- ผลแข่งขันทักษะทางวิชา
- ผลการสอบเพื ่ อ ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น
- แบบประเมิ น ผลงานจากการ
จัดการเรียนรู้
- แบบนิเทศแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน
3. ครูสามารถจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ โ ดยบูรณาการ STEM Education และกิจกรรม IS รวมทั้ง
สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
4. โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตร และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ใหม่
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ต ิก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ระบุ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้อ งถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ พ ั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ทั ้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความรู ้ ด้ า นทั ก ษะกระบวนการ
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมื อปฏิบัติด้วยตนเองและ
บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้อง มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
วัย ของผู้เรีย นและลั ก ษณะเนื้ อหาหรื อ กิจ กรรมนั้นๆ ด้ว ย เนื่องจากสื่ อ/นวั ตกรรมที ่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา อันรวดเร็ว
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จึ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผ ลิ ต และพั ฒ นาสื ่ อ การสอน โดยมี ก ารจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น ครู
เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อให้ส ถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย ให้ผ ู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 60 จัดทำหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

2.2

พั ฒ นานวั ตกรรมเพื ่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รียนสู่
ความเป็นเลิศ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูเกศิณี

25,000

25,000

50,000

วิธีการประเมิน
- ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน
- ครูใช้สื่อการสอนในการจัด กิจกรรม - ประเมินความพึงพอใจ
ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย ่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความ
สนใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แ บ บ ร า ย ง า น ผ ล ส ั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน
- แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม
- Rubric score

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ
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แผนกลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนั้น การจัดการศึกษาให้เป็นตามหลัก
มาตรฐานสากล เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนบรรลุตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
แล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู
เป็นแบบอย่างที่ดี ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคลจึงจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณครู ข ึ ้ น เพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรภายในโรงเรี ยนให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณครูที่ดีเหมาะสมกับอาชีพและการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาภายในโรงเรี ยนให้เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู เหมาะสมกับอาชีพ
และการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

3.1

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู
รวมทั้งสิ้น (บาท)

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2
พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

12,000

12,000 ครูปุณยนุช

12,000

12,000
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้ อ ยละ 100 ของครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ
- ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาได้ ร ั บ การคั ด เลื อ กจากการ
ประกวดรางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อยกย่ องเชิดชู เกียรติ ใน
ระดับต่างๆ
- ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมของ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
โรงเรียน

วิธีการวัด
- การเข่ า ร่ ว มกิ จ กรรม/
การนิเทศ
- สอบถามความพึงพอใจ
- ผลการประกวดรางวั ล ใน
ระดับต่างๆ

เครื่องมือ
- แบบรายงาน/แบบนิเทศ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบรายงานผลการประกวด
- เกี ย รติ บ ั ต ร, โล่ ร างวั ล ,
ภาพถ่าย

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
วิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูที่ดีเหมาะสมกับอาชีพ
และการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
หลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จากการปฏิรูปดังกล่าว
จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องได้รับการส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์ครู
ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
มาตรฐานสากล ด้านความรู้ ความสามารถในการสร้างพัฒนาและใช้สื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์
ด้าน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดู
งานในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของครูให้มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ครูมีความรู้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2.4 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู
2.5 เพื่อส่งเสริมครูให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ตามหลักการปฏิรูปการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถในการสร้างพัฒนาและใช้สื่อ ICT
อย่างสร้างสรรค์
4. ร้อยละ 20 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ
6. ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ
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3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและมี ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3. ผู้บริหารมีประสบการณ์ ในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพระดับดีขึ้นไป
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

3.2

2

3.2

3

3.2

4

3.2

5

3.2

การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ Active learning เพื่ อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (ไปราชการ)
ส่งเสริมพัฒนาข้ าราชการครูใ ห้ มี และเลื่ อนวิ ท ย
ฐานะ และคงวิทยฐานะ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

36,000

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

325,000 พ.ย.64-มี.ค.65

325,000

บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

37,700 พ.ย.64-มี.ค.65

37,700

สุขศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ต่างประเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

2,300 พ.ย.64-ก.พ.65

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

36,000 ครูเกศิณี
ครูปุณยนุช
650,000 ครูปานตา
75,400 ครูพัชรกาญจน์
ครูอุบลรัตน์

6

3.2 บ. พัฒนาครูและบุคลากรโดยเจ้าของภาษา

7

การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร "การนำหลั ก สู ต รสู่
3.2 ร. ห้ อ งเรี ย น และการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ Active
learning เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21"

บุคคล

พ.ค.64

70,000

70,000 ครูเกศิณี

8

3.2 ร. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บุคคล

เม.ย.-พ.ค.64

30,000

30,000 ครูวรรณวิไล

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้สู ่ม าตรฐานสากล
(ศึกษาดูงานประจำปี)
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผ ู ้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
10 3.2 ร.
สถานศึกษา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้สู ่ม าตรฐานสากล
11 3.2 ห.
(ศึกษาดูงานประจำปี)
9

3.2 ร.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

บุคคล

ธ.ค.64-ม.ค.65

2,200

506,500

4,500 ครูสุจิตตรา

506,500 ครูชญาภา

บุคคล

ส.ค.-ก.ย.64

193,500

193,500 ครูชญาภา

บุคคล

พ.ค.64

206,200

206,200 ครูชญาภา

900,700

871,400

1,772,100
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครู ท ุ ก คนมี ก ารจั ด การเรีย นรู ้ ท ี่เน้ น
ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ด้ ว ยกระบวนการ
Active Learning
- ครูทุกคนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ครู ไ ม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 30 เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับนานาชาติ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
- ร้ อ ยละ 90 ของครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจต่ อ การ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษามี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
- ผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์อบรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการจัดการศึกษา
นานาชาติ

วิธีการวัด
- การนิเทศ
- การประกวดผลงาน
- การประเมินผล/
การ
ปฏิบัติงาน
- ผลการประกวดรางวัลต่างๆ
- สรุปรายงานการศึกษาดูงาน

เครื่องมือ
- แบบรายงาน/แบบนิเทศ
- แบบประเมินผล/
การ
ปฏิบัติงาน
- แบบรายงานการศึกษาดูงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองให้ มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบการเรียนรู้เป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศ
ทัดเทียมสากล (HCEC)
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ใหม่
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ศูน ย์พัฒ นาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง
(Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็น ศูนย์พัฒ นาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในทักษะต่างๆ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและเอกชนในการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนสู่การเป็นทุนมนุษย์
ที่มีความเป็นเลิศ โดยการเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่จำ เป็นเข้าสู่ระบบการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล
ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. เป็นศูนย์อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์สหวิทยาเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน
สพป. จำนวน 117 โรงเรียน รวม 131 โรงเรียน
2. เป็นศูนย์การทดสอบและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ปรับปรุงห้อง ศูนย์ HCEC จำนวน 2 ห้อง
2. เตรียมรับคณะศึกษาดูงานจากภายนอก 10 โรงเรียน
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

จั ดอบรมพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
Training ของศูนย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

1

3.3 ร.

2

3.3 ร. สอบวัดความรู้ของศูนย์ HCEC สพฐ.

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล

พ.ค.-ต.ค.64

ครูวีรยศ

บุคคล

พ.ค.-ต.ค.64

ครูสุไลฆอ

รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัด
เครื่องมือ
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ - รายงานการพัฒนาครูแกนนำ - แบบรายงาน
ศูนย์สหวิทยาเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน
สพป จำนวน 117 โรงเรียน รวม 131
โรงเรียน ร้อยละ 80 เข้ารับการพัฒนา
ตามที่ศูนย์ดำเนินการ
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์ HCEC มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจั งหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทราบระดับทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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แผนกลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25602579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ดังนั้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ ห้องเรียนต่างๆ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มฯ และ 1 กิจกรรม
โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน ใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒ นาประสิทธิภ า พการใช้แหล่งเรี ย นรู้
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้จริง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ การจัดทำทะเบียนสื่อต่างๆ
ที่ใช้ในแหล่งเรียนรู้ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งหนึ่งที่สถานศึกษาจำเป็น
จะต้องจัดให้เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน
โดยให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนของครู นอกจากการจัดกิจกรมในห้องเรียนให้บรรลุตามหลักสูตรในสาระการเรียนรู้รา ยวิชาแล้ว
ครู จ ำเป็ น จะต้ อ งจั ดกิ จ กรรมที ่ส ่ง เสริม ให้ นั ก เรี ยนมีท ั ก ษะตามศั ก ยภาพ ความถนั ด และความสนใจ
สามารถนำไปประกวดแข่งขันในโอกาสต่างๆ ตามที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศอย่างหลากหลาย
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2. ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกในการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในเพียงพอเหมาะสมและครบถ้วน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ร้อยละ 80
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน
3. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในระดับท้องถิ่น ในประเทศ
และต่างประเทศ
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

4.1

รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

2

4.1

กิจกรรมปลูกป่า

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

10,000

10,000 ครูปฐมาวดี

3

4.1

อบรมนั ก เรี ย นในการอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สร.ยุคใหม่ หัวใจสี
เขียว"

วิชาการ

มิ.ย.-ก.ย.64

7,000

7,000 ครูปฐมาวดี

4

4.1

ธนาคารโรงเรียน

บริหารทั่วไป

พ.ค.-ก.ย.64

6,200 พ.ย.64-ก.พ.65

6,100

5

4.1

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ธ.ค.64-ก.พ.65

6,000

6

4.1

7

4.1 พ.

8

4.1 พ.

9

4.1 พ.

10 4.1 พ.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

สังคมศึกษา

มิ.ย.-ส.ค.64

1,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

1

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นิ ท รรศการวิ ช าการและการเปิ ด บ้ า นเผยแพร่
ผลงานสู่ชุมชน
พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอก
(ทัศนศึกษา)
พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอก
(ทัศนศึกษา)
เข้ า ค่ า ยกิ จ กรรมในเค รื ่ อ งแบ บระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น

7,000 พ.ย.64-ก.พ.65

รวม
(บาท)

30,000

8,000 ครูปฐมาวดี

12,300 ครูขวัญจิต
6,000 ครูละอองดาว
30,000 ครูอภิชาติ

วิชาการ

ธ.ค.64-ก.พ.65

150,000

150,000 ครูอาทิตย์อุทัย

พัฒนาผู้เรียน

พ.ย.64-ม.ค.65

471,900

471,900 ครูกฤตยาณุตา

พัฒนาผู้เรียน

พ.ย.64-ม.ค.65

353,700

353,700 ครูกฤตยาณุตา

พัฒนาผู้เรียน

พ.ย.64-ม.ค.65

353,800

353,800 ครูกฤตยาณุตา

60,200

1,342,500

1,402,700
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ท ุ ก ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ มี
ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
- ครูทุกคนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียน เพื่อการ
อ่าน ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุ ม ธรรมชาติ ภู ม ิ ศ าสตร์
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง โดยใช้ช ุม ชน
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย ร้อยละ 20

วิธีการประเมิน
- จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- การจัดเก็บสถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้
- ประเมินผลการทำกิจกรรม
- ประเมินแบบบันทึก
- สอบถาม
- สัมภาษณ์
- สังเกต
- ประเมินการจัดการเรียนรู้
- ประเมินคุณภาพชิ้นงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจ/รายงาน
- แบบฟอร์ ม ทะเบี ย นแหล่ ง
เรียนรู้
- แบบเก็บข้อมูลสถิติการเข้า
ใช้แหล่งเรียนรู้
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
- สมุดบันทึกกิจกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ชิ้นงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
2. ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ระบบการศึกษาในปัจจุบันนับเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต มีเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้เป็นจำนวน
มากตลอดเวลา โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์ให้เข้าสู่ระบบการสร้างบุคลากรให้คิดเป็น
ทำเป็น และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยเครือข่ายการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นระบบการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน
เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการภารกิจ
ให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ได้ แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้แ ละแลกเปลี ่ ยนประสบการณ์ ก ั บ หน่ ว ยงานต่า งๆ มาโดยตลอด
และมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการโรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยการส่งเสริม และสนั บ สนุ นให้ ครู บุคลากรในโรงเรียนได้ม ีค วามรู้
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่สื่ อ
การเรียนการสอนได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ Google App for Education ในการบริหารจัดการและเรียนรู้
2.2 เพื่อเพื่อให้ครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ทั้งในและต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครูทุกคนสามารถใช้ Google App for Education ในการบริหารจัดการและเรียนรู้
2. ครูทุกคนสามารถใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน
3. นักเรียน ครูและบุคลกรทุกกลุ่มสาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online
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3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครูมีความพึงพอใจในหลักสูตรที่เปิดอบรมระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ทุกกลุ่มสาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online ได้ระดับดี
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

4.2 บ. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้ อ ยละ 80 ครู ม ี ค วามพึ ง พอใจใน
หลักสูตรที่เปิดอบรมระดับดีขึ้นไป
- จำนวนครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการ
เรียนการสอนที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละนักเรีย น ครูและบุคลกรทุก
กลุ่มสาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
ต่างโรงเรียน ผ่านระบบ online อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

16,500

16,500 ครูนิธิมา

16,500

16,500

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- การสอบถาม
- แบบสอบถาม
- การประเมินการใช้สื่อ
- แบบประเมินการใช้สื่อ
- เก็บข้อมูล/ประเมิน
- แบบเก็บข้อมูล/ประเมิน
- การรวบรวมและวิ เ คราะห์
ข้อมูล

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูใช้ Google App for Education ในการบริหารจัดการและเรียนรู้
2. ครูใช้/ผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างโรงเรียน รวมถึงการเผยแพร่ online
เรียนรู้ต่อไป
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีความพร้อมในด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
มีศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในทุกรูปแบบสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้
ซึ่งได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์
ในรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินงานดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมให้ครอบคลุมรอบด้าน เริ่มตั้งแต่ส่วนการสนับสนุน ไปจนถึงส่วนของการดำเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ประกอบด้วย การเตรียม
ความพร้อม และการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์และห้องเรีย นไอซีที ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจั ดทำบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิ กส์
การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร
เครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน และการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน
ดังนั้นงานสารสนเทศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้เสนอโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้แล้วเสร็จ
จะทำให้สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี
2.2 เพื่อพัฒนา ขยาย และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงเรียน
2.4 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ทุกพัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนห้องสำนักงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
แหล่งเรียนรู้ทุกห้อง
2. พัฒนาขยายและการบำรุงรักษาเครือข่ายให้กับห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
แหล่งเรียนรู้และบริเวณภายในโรงเรียน ทุกห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
3. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน
4. มีระบบสารสนเทศโรงเรียนที่สามารถเรียกใช้ได้ ครอบคลุมทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. พัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกรายการให้ใช้งานได้ดี
2. พัฒนา ขยายและการบำรุงรักษาเครือข่ายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3. เว็บไซต์โรงเรียนและระบบสารสนเทศออนไลน์ครอบคลุมทุกฝ่ายงานและเป็นปัจจุบัน
4. มีระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

4.3 บ. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน

2

4.3 บ. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน

3

4.3 บ.

4

4.3 บ. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5

4.3 บ. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 632

พัฒนาและปรับซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีห้องเรี ยน
คอมพิวเตอร์และห้องเรียนไอซีที

รวมทั้งสิ้น (บาท)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-มี.ค.65

8,000

13,000 ครูธนิดา

พ.ค.-ก.ย.64

2,500 พ.ย.64-มี.ค.65

2,500

5,000 ครูธนิดา

พ.ค.-ก.ย.64

199,600 พ.ย.64-มี.ค.65

199,500

399,100 ครูสายชล

พ.ค.-ก.ย.64

50,000 พ.ย.64-ก.พ.65

50,000

100,000 ครูสายชล

พ.ค.-ก.ย.64

697,000
954,100

697,000 ครูสายชล
260,000

1,214,100
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อุปกรณ์ ICT สามารถใช้งานได้ดี
- การให้บริการระบบเครือข่ายครอบคลุม
ทั่วบริเวณโรงเรียน
- ให้บริการข้อมูล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
และระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน
- ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
- สรุปรายงานการซ่อม
- ตรวจสอบสัญญาณ
- สอบถามผู้รับบริการ
- สอบถามข้อมูลความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการซ่อม
- แบบบันทึก
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อุปกรณ์เทคโนโลยีได้รับการซ่อมบำรุง ให้พร้อมใช้งาน
2. ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วโรงเรียน
3. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีบัตรประจำตัวที่มีคุณภาพ
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คือ การสร้างจิตสำนึกนักเรีย นในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร่ว มสนอง
พระราชดำริฯ ใน"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่
จะอนุร ัก ษ์ พืช พรรณ ต่อไป ซึ่งโรงเรีย นสุราษฎร์ พิ ทยา ได้ดำเนิน การในพื้ นที่ ข องโรงเรีย น เป็นสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในท้องถิ่น
2.2 นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม
2.3 เพื่อให้นักเรียนก่อเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ และความสวยงาม
2.4 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
2.5 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามในโรงเรียน
2.6 เพื่อให้นักเรียนวาดภาพส่วนต่างๆของพืชที่พร้อมรายงานผลการศึกษาพืช
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียน ระดับ ม.5 จำนวน 50 คน ได้ศึกษาพืชตามวิธีการทางชีววิทยาตรงตามหลักการของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. นั ก เรี ย น ชุ ม นุ ม งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นและนั ก เรี ย นที ่ ส นใจ จำนวน 50 คน
ได้ป ฏิบ ัติการศึกษาพืช วาดภาพสร้างส่วนต่างๆ ตามวิธ ีการทางชีววิทยาตรงตามหลักการของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ด้านส่วนต่างๆของพืชด้านโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายในและการศึกษาพืช
วาดภาพสร้างส่วนต่างๆสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

4.4

อบรมเชิงปฏิ บั ติก ารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ย น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียน ระดับ ม.5 จำนวน 50 คน
ได้ศึกษาพืชตามวิธีการทางชีววิทยาตรง
ตามหลักการของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการ
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- นักเรียน ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ จำนวน
50 คน ได้ปฏิบัติการศึกษาพืชวาดภาพ
สร้างส่วนต่างๆ ตามวิธีการทางชีววิทยา
ตรงตามหลักการของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและการศึกษาพืช
ตามวิ ธ ี ก ารของสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- นักเรียนมีความรู้ด้านส่วนต่างๆ ของ
พืชด้านโครงสร้างภายนอก โครงสร้าง
ภายในและการศึกษาพืชวาดภาพสร้าง
ส่ ว นต่ า งๆสามารถนำความรู ้ไ ปใช้ใน
ชีว ิตประจำวัน ได้ในระดับดีไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

32,300

32,300 ครูสุรัสวดี

32,300

32,300

วิธีการประเมิน
- การสำรวจและการสอบถาม
- การรายงาน
- การสอบถาม
- การรวบรวมชิ้นงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
- แบบรายงาน/แบบสรุป
- แบบสอบถาม
- รายงานผลงานการจั ด
กิจกรรม
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเกิดจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในท้องถิ่น
2. นักเรียนก่อเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม
3. เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
4. เกิดบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามในโรงเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนวาดภาพส่วนต่างๆ ของพืชที่พร้อมรายงานผลการศึกษาพืช
6. นักเรียน ระดับ ม.5 จำนวน 50 คน ได้ศึกษาพืชตามวิธีการทางชีววิทยาตรงตามหลักการของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7. นักเรียน ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนและนักเรียนที่สนใจ จำนวน 50 คน ได้ปฏิบัติ
การศึกษาพืชวาดภาพสร้างส่วนต่างๆ ตามวิธีการทางชีววิทยาตรงตามหลักการของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและการศึกษาพืชตามวิธีการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8. นักเรียนมีความรู้ด้านส่วนต่างๆของพืชด้านโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายในและการศึกษา
พืชวาดภาพสร้างส่วนต่างๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในระดับดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
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แผนกลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ตามหลักธรรมมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พั ฒ นาระบบนิ เ ทศภภายในเพื ่ อ การช่ ว ยเหลื อ ติ ด ตามการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
มาตรฐานสากล
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ทุกกลุ่มบริหารงานฯ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2559 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาสู่ไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาการศึกษามีกระบวนการ
สำคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะบรรลุเ ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประสาน
สัมพันธ์ทั้ง 3 กระบวนการ ระบบนิเทศถือเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย แบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนการนิเทศ กำกับ
ติดตาม และประเมินผล (Check) เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะนำไปสู่ขั้นปรับปรุงพัฒนา
(Act) เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา (Plan) ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขั้น
ปรับ ปรุงพัฒ นา (Act) สามารถนำไปสู่ว ิธ ีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และจัดทำเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard) เกิดวงจรในระบบงาน คือ SDCA (Standard-Do-Check-Act)
การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพดังกล่าว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงต้องดำเนินการภายใต้แนวคิด
กระบวนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู้
(Knowledge Management) การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) และการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) เพื่อให้การพัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
บรรลุเป้าหมายตามคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ เพื ่ อ พั ฒ นาระบบนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลให้ ม ี ค ุ ณ ภาพตามระดั บ
มาตรฐานสากล
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม
วงจรในระบบงาน SDCA (Standard-Do-Check-Act) อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครูและบุคคลากรทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานสากล
2. โรงเรี ย นมี ร ะบบงานการนิเ ทศและพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยการนิเ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีร ะบบนิเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1
2
3
4
5
6
7

5.1

นิเทศ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านนโยบาย
และแผนงานโรงเรียน
นิ เ ทศภายในเพื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพกลุ ่ ม งาน
5.1
กิจการนักเรียน
การนิเทศภายในกลุ่ มบริ หารงานบุคคลเพื่ อ การ
5.1
ช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
5.1
วัฒนธรรมองค์กร
การปฐมนิเทศ การนิเทศ ประเมิน และเผยแพร่
5.1 ร.
วัฒนธรรมองค์กร
5.1

5.1 ร. การประชุมครูประจำเดือน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

38,500 พ.ย.64-ก.พ.65

17,000

55,500 ครูปิตินันท์

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

25,000 ครูสลับศรี

กิจการนักเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

ครูมนพร

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-มี.ค.65

ครูธิยา

บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

3,500 พ.ย.64-มี.ค.65

3,400

6,900 ครูปานตา

บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

15,000 พ.ย.64-มี.ค.65

15,000

30,000 ครูปานตา

บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

63,000 พ.ย.64-มี.ค.65

63,000

126,000 ครูสุภาวรรณ

130,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- กลุ ่ ม บริ ห ารงานมี ร ะบบการนิ เ ทศ - การสังเกต
กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าและให้ - การสัมภาษณ์
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- การสอบถาม
- โรงเรีย นมีการส่งเสริมพัฒ นาระบบ
เครื อ ข่ า ย การนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม
และประเมินผล

113,400

243,400

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลสูงขึ้น
2. โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ตามวงจรในระบบงาน SDCA (StandardDo-Check-Act) ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ทุกกลุ่มบริหารงานฯ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล

ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 และระเบี ย บบริ ห ารราช การ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2559 ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิด
ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และหลักการสำคัญในการวิจัยชั้นเรียน (เชิงปฏิบัติการ) ที่เป็นการ
สะท้ อ นผล ทำให้ ก ารวิ จ ั ย แบบนี ้ ส ่ ง เสริ ม บรรยากาศการทำงานแบบประชาธิป ไตยที่ ท ุ ก ฝ่ า ยเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และยอมรับในการค้นพบร่วมกันถือว่ามีประโยชน์และคุณค่าต่อการจัดการเรียนรู้
จากผลงานวิจัยของสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2537: 6-7) พบว่าครูทำวิจัยชั้นเรียนควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติการสอนอย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลดี คือ การนำผลการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจะ
ช่วยให้ผู้บริหารและผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาให้ตรงจุด ช่วยให้ได้แนวทางในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลต่อการปฏิรูปการศึกษา
อีกทั้งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
(Assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักเรียนสามารถประเมินตนเอง มีการนำผลการประเมินไป
ใช้ ใ นการพั ฒ นาวิ ธ ี ก ารเรี ย นของตนเองใหม่ จนเกิ ด การเรี ย นรู ้ (Assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังตามหลักสูตร (Assessment of learning)
จะเห็นได้ว่า ถ้าครูทุกคนนำนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยชั้นเรียนมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยนำกระบวนการ PLC ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ย่อมจะเป็นหลักประกันได้ว่า
สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูทุกคนมีกระบวนการประเมินผลที่หลากหลาย
2.2 เพื่อให้ครูได้รับความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลที่ทันสมัยและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูทุกคนนำวิธีการประเมินผลที่หลากหลายไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูทุกคนมีกระบวนการวัดที่หลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของตน
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1 5.2 สอ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

พ.ค.-ก.ย.64

500,000 พ.ย.64-ก.พ.65

500,000

1,000,000 ฝ่ายบริหาร

2 5.2 สบ. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

พ.ค.-ก.ย.64

125,500 พ.ย.64-ก.พ.65

125,400

250,900 ฝ่ายบริหาร

3 5.2 สห. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

พ.ค.-ก.ย.64

3,434,700 พ.ย.64-ก.พ.65

3,434,600

6,869,300 ฝ่ายบริหาร

4 5.2 สร. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

พ.ค.-ก.ย.64

265,500 พ.ย.64-ก.พ.65

265,500

531,000 ฝ่ายบริหาร

ที่

รหัส

กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)

4,325,700

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ครูมีการกระบวนการประเมินผลที่ - ตรวจสอบแผนการสอน
หลากหลาย
- จัดประชุม อบรม
- ครูได้รับความรู้และนำไปใช้
- นิเทศ ติดตาม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

4,325,500

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

8,651,200

เครื่องมือที่ใช้
- การสังเกต
- การสำรวจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูทุกคนมีกระบวนการประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูทุกคนมีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ความ
ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ จะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา
49 ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับ
สิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ” ในการนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญั ติ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 12 บัญญัติว ่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ให้บุค คล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น มีส ิทธิในการจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ตามมาตรา 9 (2) บัญญัติถึงหลั กการจัด ระบบ โครงสร้ า ง
และกระบวนการ จัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้มาตรา 39 บัญญัติว่า ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึ กษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีบริบท ขนาด และความพร้อมที่แตกต่างกั นสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ภารกิจของโรงเรียนต้องนำกลยุทธ์ที่ได้จากการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ
การมุ่งเน้นตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ โดยจะต้องนํามาแปลงสู่แผนการดําเนินงาน มีเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการตามกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ล ะ
โครงการอย่างชัดเจน หรือที่เรีย กว่า การบริหารเชิงบูรณาการ เช่น แผนงาน กิจกรรม/งาน/โครงการ
ตามประเภทค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ ก ำหนด ยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี (Good Governance)
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดในการจัดทําหรือดําเนินงาน
ของหน่วยงานว่า กิจกรรม/งาน/โครงการดังกล่าวจะควรดําเนินการต่อไปหรือหยุดการดําเนินการ ระบบงาน
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พัสดุที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โรงเรียนจึงต้องมีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
แต่ละระดับ ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ การปรับเปลี่ยนงบประมาณ รวมถึงการกําหนด
ความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชี การเงิน การรายงานผลการดําเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน การตรวจสอบ
ภายใน จึงถือเป็นกลไกที่สำคัญในการอนุมติ ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปในทางที่
ถูกต้อง และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สัมฤทธิ์ผล การรายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
(Financial and Performance Reporting) เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของกระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
เป็นการแสดงความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงบประมาณ
ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณให้ได้มาตรฐานสากล
2.2 เพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนงาน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชีให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1 เล่ม/ปีการศึกษา
2. ทุกหน่วยงานของโรงเรียนมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ และรายงานผลการจัดกิจกรรม 1
เล่ม/ภาคเรียน
3. โรงเรียนมีรายงานผลการดำเนินงานพัสดุ 1 เล่ม/ปีการศึกษา
4. โรงเรียนมีรายงานผลทางการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ต่อเดือน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนมีการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปใช้ในการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและเกิดประสิทธิ์ภาพ
2. ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนมีการรายงานการผลใช้งบประมาณ และรายงานผลการจัดกิจกรรม
1 เล่ม/ภาคเรียน ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นตัวอย่างได้
3. โรงเรียนมีรายงานผลการดำเนินงานพัสดุ 1 เล่ม/ปีการศึกษา ที่เป็นระบบ ถูกต้องและครบถ้วน
4. โรงเรียนมีรายงานผลทางการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 เล่มต่อเดือน ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและ
ครบถ้วน
5. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านงบประมาณ ในระดับมากขึ้น
ไป
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินงาน/ผู้รับผิดชอบ
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

สนง.
ผู้อำนวยการ

1

5.3

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

2

5.3

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณ
ประจำปีการศึกษา 2565

3

5.3

การรายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงบประมาณ

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

4

5.3

งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/ค่า
งบประมาณ
ไปรษณีย์)

เม.ย.-ก.ย.64

5

5.3

คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

6

5.3

การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

9

5.3 บ.

งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/ค่า
งบประมาณ
ไปรษณีย์)

เม.ย.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

3,000 พ.ย.64-มี.ค.65

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

12,000

15,000 ครูศุภลักษณ์

75,400

75,400 ครูอภินันท์

6,800 พ.ย.64-ก.พ.65

6,800

13,600 ครูขวัญตา

1,000,000 พ.ย.64-มี.ค.65

1,000,000

2,000,000 ครูขวัญตา

300

3,200 ครูพิมผกา

ม.ค.-มี.ค.65

2,900 ม.ค.-ก.พ.65
35,300

35,300 ครูพิมผกา

2,082,500 พ.ย.64-มี.ค.65

2,082,500

4,165,000 ครูขวัญตา

10 5.3 บ. จัดทำบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์

กิจการนักเรียน พ.ค.-มิ.ย.64

100,300

11 5.3 บ. รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ส.ค.-ก.ย.64

178,500 ก.พ.-มี.ค.65

178,500

357,000 ครูจิระวัฒน์

ม.ค.-มี.ค.65

150,000

150,000 ครูอภินันท์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณ
ประจำปีการศึกษา 2565
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา
13 5.3 สท.
งบประมาณ
2565-2568
งานสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/ค่า
14 5.3 สท.
งบประมาณ
ไปรษณีย์)
12 5.3 สท.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

100,300 ครูมนพร

มิ.ย.-ก.ย.64

323,600 ต.ค.64-ก.พ.65

76,400

400,000 ครูอภินันท์

เม.ย.-ก.ย.64

472,900 พ.ย.64-มี.ค.65

472,800

945,700 ครูขวัญตา

4,205,800

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านบุคลากร - รายงานการใช้งบประมาณ
งบประมาณ พัส ดุ และการเงิน ที่เป็ น ไป - รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานและมีประสิทธ์ภาพ
- รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- รายงานพัสดุ
- รายงานการใช้ เ งิ น /เงิ น
คงเหลือ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระดับ - ประเมินความพึงพอใจ
มาก ในการให้บริการด้านงบประมาณ

4,054,700

8,260,500

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานการใช้งบประมาณ
- แบบรายงาน/ประเมิ นผลการ
จัดกิจกรรม
- แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- แบบรายงานพัสดุ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานด้านงบประมาณเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้แผนเป็นตัวขับเคลื่อน
3. ระบบบริหารงานด้านงบประมาณช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน
ภายในโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 – 48 กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งให้ทุกคนถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงาน
ประกัน คุณภาพมีป ระสิทธิภ าพน้อยลง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้กับผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาจึงต้อง
ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน
อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความสามารถในบริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริหารมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกในระดับดีมาก
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

5.4

2

5.4

3

5.4

จัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพและรายงานประจำ
ประกันคุณภาพ พ.ค.-ก.ย.64
เพื่อรองรับการประเมิน
ฝึ ก อบรมเชิ งปฏิ บ ั ติ ก ารการจั ดทำรายงานการ
ประกันคุณภาพ
ประเมินตนเอง ปี 2564
ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น (บาท)

ประกันคุณภาพ พ.ค.-ส.ค.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

6,800 พ.ย.64-มี.ค.65

9,600

ธ.ค.64-ก.พ.65

20,200

25,200
32,000

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก คนมี ค วามสามารถใน - ประเมินการปฏิบัติงาน
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ - ประเมินระบบการบริหารงาน
มาตรฐานสากล
- กลุ่มบริหารงานมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
- กลุ่มบริหารงานนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน
- กลุ่มบริห ารงานทุกกลุ่มงานภายใน
โรงเรี ย น มี ร ะบบการจั ด การความรู้
และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ
- โรงเรี ย นผ่ านการประเมิ นคุ ณภาพ
มาตรฐานภายนอกระดับดีมากทุกมาตรฐาน
- โรงเรี ย นผ่ า นการประเมิ น การจั ด
การศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
- โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ ว ย
ระบบคุ ณ ภาพผ่ า นการประเมิ น จาก
หน่วยงานต้นสังกัด

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

16,400 ครูพัชรีพร
20,200 ครูศุภลักษณ์
25,200 ครูอธิตา

29,800

61,800

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบประเมินระบบบริห าร
จั ด การคุ ณ ภาพตามระดั บ
มาตรฐานสากล
- แบบรายงานผล
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารทุกคนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอำนาจการบริห าร และการจัดการศึกษาทั้ งด้านวิช าการ งบประมาณ การบริห ารงานบุ ค คล
และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
โดยเฉพาะมาตรา 58 เรื่องการระดมทรั พยากรและการลงทุน ด้ านงบประมาณการเงิน และสิน ทรั พ ย์
ให้แก่บ ุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น เอกชน องค์การเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดย
เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วน
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็นแล้วนั้น
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธ ยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ยังมีความจำเป็นต้ องใช้
งบประมาณ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนและ
คุณภาพชีว ิตของนักเรียน โรงเรีย นสุร าษฎร์พิทยาจึงได้จัดโครงการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อระดมทรัพยากรสำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สามารถเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร โดยการสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสามารถเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ได้เพียงพอกับการ
ดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

5.5

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

2

5.5

เก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพ ยากร
งบประมาณ
ปีการศึกษา 2564

พ.ค.-ก.ย.64

3

5.5

รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

วิชาการ

4

5.5

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

3,303,500

5 5.5 อห. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

236,200

236,200 ครูขวัญตา

6 5.5 อห. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

450,000

450,000 ครูกิตติศิลป์

รวมทั้งสิ้น (บาท)

2,073,300 ต.ค.-พ.ย.64

รวม
(บาท)
656,100

2,729,400 ครูขวัญตา

4,000 พ.ย.64-ก.พ.65

4,000

8,000 ครูขวัญตา

ธ.ค.64-มี.ค.65

74,000

6,067,000

74,000 ครูอาทิตย์อุทัย
3,303,500 ครูเกสร

734,100

6,801,100

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้ - สรุปรายงานการชำระเงินบำรุง - แบบรายงาน
การสนับสนุนการระดมทรัพยากร เพื่อ การศึกษา
- แบบประเมินความพึงพอใจ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
- ประเมินความพึงพอใจ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา จากการระดมทุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สูงขึ้น
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งานประจำ
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

การตรวจสอบควบคุมภายใน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ว ยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช้ ม าตรฐานการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว โดยให้ ด ำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ ่ ง ปี
นับตั้งแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ด้ ว ย เว้ น แต่ ส ำนัก งานตรวจเงิ นแผ่น ดิน จะขอให้ ด ำเนิ นการเป็ นอย่ า งอื ่ น และ ตามระเบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้ อ 6
ระบุให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายใน
แล้วเสร็จ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินการ
ตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ของการดำเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดู แ ล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต
2.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของการเงิน
2.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนได้
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2 เชิงคุณภาพ
กลุ ่ ม งานทั ้ ง 4 กลุ ่ ม งาน คื อ กลุ ่ ม งานบริ ห ารวิ ช าการ กลุ ่ ม บริ ห ารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

1

พัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

บริหารทั่วไป

ระยะเวลา
ดำเนินการ

รวม
(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

พ.ค.-ก.ย.64

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

300 พ.ย.64-ก.พ.65

200

500 ครูถนอม

300

200

500

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการ - แบบสอบถาม
ดำเนิ น งานทุ ก งาน ซึ ่ ง รวมถึ ง การดู แ ล - แบบรายงาน
รักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริต
- ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 อย่างมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผล
2. มีการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประเมินผล
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้
พรมแดน วัฒนธรรมตะวันตก อิทธิพลของการโฆษณา มีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็ก และเยาวชน
มี ค ่ า นิ ย มที ่ ผ ิ ด ๆ เช่ น การบริ โ ภคอาหารจานด่ ว น อาหารขยะ การสู บ บุ ห รี ่ การใช้ ส า รเสพติ ด
การดูถูกวัฒนธรรมไทย ประกอบกับสภาพครอบครัว และสภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาสลับซับซ้อน
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่มาจากโรคไม่ติดต่อ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สุขภาพและการศึกษา เป็นความสัมพันธ์
ที่แยกจากกันไม่ได้ การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
การเสริมสร้างศักยภาพทางความรู้และทักษะให้นักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนเป็นนวัตกรรมประการ
หนึ่ง ที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน
การส่งเสริมนักเรียน ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น โดยการจัดทำโครงการให้ความรู้ เชิญวิทยากร และจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น กิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อ
หุ่นสวย กิจกรรมรู้คิด รู้ทัน วัยรุ่น วัยเรียน กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของห้อง
พยาบาล และกิจกรรมจิตดีชีวีมีสุข
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.3 เพื่อให้พยาบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

2

ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของ
กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
นักเรียน

14,500 พ.ย.64-ก.พ.65

19,500

34,000 ครูยุพนิ

2

2

เผชิญเหตุ อุบัติซ้ำ อุบัติใหม่

16,500 พ.ย.64-ก.พ.65

16,500

33,000 ครูยุพนิ

3

2

การออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน

สุขศึกษา

4

2

ส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน

แนะแนว

5

2 บ. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน

6

2 บ.

กิจการนักเรียน พ.ค.-ก.ย.64
พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ม.ค.65

กิจการนักเรียน เม.ย.-พ.ค.64

การออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ
- นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
- นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี
- ห้ อ งพยาบาลมี ค วามพร้ อ มในการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ

สุขศึกษา

9,500 พ.ย.64-ก.พ.65

พ.ค.-ก.ย.64

9,500 ครูณิชกุล
4,500

4,500 ครูธนากรณ์

595,000

595,000 ครูยุพนิ

150,000

150,000 ครูณิชกุล

785,500

วิธีการประเมิน
- สังเกตการณ์
- วิเคราะห์เอกสาร
- สอบถาม
- ทดสอบ

40,500

826,000

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตการณ์
- แบบลงทะเบียนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกตการณ์
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
2. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
3. นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ห้องพยาบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการอย่างเพียงพอ
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้น กว่าอดีตที่ผ ่านมา สาเหตุส ่ว นหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ย นแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางวัตถุ สื่อเทคโนโลยี จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
เข้มแข็งในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้นักเรียนคิดดี ทำดี ด้วยใจ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
และมีความสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคิดดี ทำดี ด้วยใจและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาร้อยละ100 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

3

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2

3

3

3

4

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กิจการนักเรียน

มิ.ย.-ก.ย.64

60,000 พ.ย.64-ก.พ.65

19,700

79,700 ครูชาตรี

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สังคมศึกษา

พ.ค.-ต.ค.64

4,000 พ.ย.64-ก.พ.65

6,200

10,200 ครูวรรณา

สอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

สังคมศึกษา

พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

25,000 ครูอาลิษา

เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
3 พ. และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามอัต กิจการนักเรียน
ลักษณ์ของโรงเรียน

5 3 พ.63 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น
6

รวม
(บาท)

3 ร. สอนเสริมและสอบธรรมศึกษา

กิจการนักเรียน

มิ.ย.-ก.ย.64

414,000 พ.ย.64-ก.พ.65

มิ.ย.-ก.ย.64

256,400

สังคมศึกษา

รวมทั้งสิ้น (บาท)

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละผ่ า น
เกณฑ์การประเมินระดับ 3 ขึ้นไป
- นั ก เรี ย นทุ ก คนผ่ า นการประเมิ น
กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คม จิ ต อาสาเพื่ อ
สาธารณะประโยชน์

2,500

416,500 ครูสุนิษา
256,400 ครูอาลิษา

พ.ย.64-ก.พ.65
734,400

วิธีการประเมิน
- แบบบั น ทึ ก การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
- การประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

30,900
84,300

30,900 ครูอาลิษา
818,700

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- สื่อ/วีดีโอ
- แ ห ล ่ ง เ ร ี ย น รู ้ ภ าย ใน/
ภายนอก

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดีของสังคม
2. นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 บททั่วไปความมุ่งหมาย และหลักการ
มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมในการดำรงชี ว ิ ต สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้
อย่างมีความสุข นั่นหมายถึงการจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มี
ความพร้อมเสียก่อน ที่จะพัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล
ภารกิจของโรงเรียนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
แล้ว การดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นภารกิจที่สำคัญที่โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดแบบอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ รักศักดิ์ศรี บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ โดยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง หรือนักเรียนกลุ่มอ่อน
รวมทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความสนใจและความ
ต้องการของนักเรียน การติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนที่จะไม่จบการศึกษา นักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรมซ้ำซาก เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ยังไม่เพียงพอ ยังต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนให้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิต
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน
2.2 เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
2.3 เพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและชุมชน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชน
2. โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเครือข่ายชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย
3.2 ด้านคุณภาพ
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 สามารถพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

1

4

ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย นตามระบบดู แ ล
กิจการนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

30,500 พ.ย.64-ก.พ.65

6,500

2

4

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

กิจการนักเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

9,800 พ.ย.64-ก.พ.65

20,000

3

4

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

กิจการนักเรียน

พ.ค.64

4

4

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กิจการนักเรียน พ.ค.-ก..ย.64

5

4

เลือกแนวทาง......วางอนาคต

2,500 ครูณัฐธิกานต์

พ.ค.-ก.ค.64

100,300

ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านจิตอาสา "อินเทอร์
กิจการนักเรียน
แรคท์"

เม.ย.-ก.ย.64

29,200

4 ร.

8

4 ร. งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

กิจการนักเรียน

เม.ย.-ก.ย.64

29,800 ครูอัมพร

2,500 พ.ย.64-ก.พ.65

กิจการนักเรียน

7

37,000 ครูวรรณวิไล

4,800 ครูสมบัติ

พ.ค.-ก.ย.64

4 บ. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

ผู้รับผิดชอบ

4,800

แนะแนว

6

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

18,000 พ.ย.64-ก.พ.65

2,000

20,000 ครูลมัย
100,300 ครูณัฐธิกานต์
29,200 ครูสิรภพ

142,500 พ.ย.64-ก.พ.65

34,000

176,500 ครูอมรรัตน์

337,600

62,500

400,100
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแล - จั ด กิ จ กรรมดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ช่ว ยเหลือและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ มี นักเรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ - การประเมินความพึงพอใจ
ของโรงเรี ย นโดยความร่ ว มมื อ ของ
ผู้ปกครองและชุมชน
- ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู ้ ป กครองและชุ ม ชนมี ค วามรู้ ร ะบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยร่ ว มลงนาม
(MOU)
- ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่าย
ชุมชนมีความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน
- เอกสารลงนามความร่วมมือ
(MOU)
- แบบประเมินความพึงพอใจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
2. เกิดความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนในการแก้ปัญหานักเรียน
3. เกิดการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้รู้ตน รู้ค่า และพัฒนาตนเอง
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและชุมชน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยในปั จจุบันได้รับผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ดำรงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทัศ นคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนมีค่านิยมแบบบริโภค
นิยมอย่างฟุ่มเฟือย การห่างเหินจากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร
ติดเกม รวมทั้งการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของเด็กและเยาวชนฯลฯ
ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่จำเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวโดย
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายซึ่งได้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูและบุตรหลาน
ซึ่งการแก้ไขจะสำเร็จ ได้จ ะต้องได้ร ับ ความร่ว มมือจากหลายฝ่าย เช่น โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ที่คอยเฝ้าระวังเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
เช่ น การให้ ค วามรู ้ การดู แ ลตนเองให้ ห ่ า งไกลยาเสพติ ด การคบเพื ่ อ น และพิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนให้หลีกจากสิ่งเสพติด จะทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนดีขึ้น
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและบรรลุ
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และยกระดับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้เป็นโรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด
2.2 เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นโรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. สถานศึกษามีความปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด
3.2 ด้านคุณภาพ
1. สถานศึกษามีความปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

1

5

โรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติดและโรงเรียนสีขาว

กิจการนักเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

12,000 พ.ย.64-ก.พ.65

2

5

ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน

กิจการนักเรียน

พ.ค.-ก.ย.64

21,300 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

3

5 ร.

TO BE NUMBER ONE รรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
กิจการนักเรียน
ปัญหายาเสพติด

พ.ค.-ก.ย.64

130,000 พ.ย.64-มี.ค.65

30,000

4

5 ร. สารวัตรนักเรียน

5

5 ห. ติดตั้งและซ่อมกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น (บาท)

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

4,000

กิจการนักเรียน เม.ย.-พ.ค.64

246,100
413,400

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ใ นเรื ่ อ ง - การติดตาม/รายงาน
ความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด - การประเมินความพึงพอใจ
- โรงเรียนยกระดับการดำเนินงานให้เป็น
โรงเรี ย นสี ข าวโดยความร่ ว มมื อ ของ
ผู้ปกครองและชุมชน

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

12,000 ครูอุดร
31,300 ครูวรางคณา
160,000 ครูลมัย
4,000 ครูมานะ
246,100 ครูวรางคณา
40,000

453,400

เครื่องมือที่ใช้
- แบบติดตามรายงาน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยและระวังป้องกันสิ่งเสพติด
2. โรงเรียนยกระดับการดำเนินงานให้เป็นโรงเรียนสีขาวโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมาก การบริหารจัดการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องจัดหาบุคลากรมาช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษา เพื่อให้การ
จั ด การเรี ย นการสอนและการจั ด การศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มที ่ จ ะบริ ก ารนั ก เรี ย นและชุ ม ชน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เพียงพอ
เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
จ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 42 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนพร้อมที่จะบริการนักเรียนและชุมชนได้
4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

1

6 บ. จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน

2

6 บ.

จ้ า งบุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในสถานศึ ก ษา/
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
รวมทั้งสิ้น (บาท)

ห้องเรียนพิเศษ เม.ย.-ก.ย.64
บุคคล

เม.ย.-ต.ค.64

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

215,000 ต.ค.64-มี.ค.65

215,000

430,000 ครูปราณี

4,686,000 พ.ย.64-มี.ค.65

3,346,500

8,032,500 ครูธิยา

4,901,000

3,561,500

8,462,500
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงาน
- โรงเรี ย นมี อ ั ต รากำลั ง และบุ ค ลากร - รายงานอัตรากำลัง
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบประเมิน/แบบนิเทศ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- บุ ค ลากรที ่ ส รรหา ได้ ร ั บ การประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานในระดับดี
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนพร้อมที่จะบริการนักเรียนและชุมชนได้

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 หน้า 165

งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ
มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และ
การบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้นการให้บริการแก่
บุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรมของโครงการต่างๆ ในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ได้ ต ามศั ก ยภาพของตนเอง จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด หาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ พี ย งพอ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
การจัดการให้มีระบบการวางแผน สำรวจ การจัดซื้อที่เป็นระบบเดียวกัน การกำกับ ตรวจสอบ
ติ ด ตาม รวมทั ้ ง การรายงานสภาพการใช้ ง าน จะส่ ง ผลให้ ก ารใช้ ส ื ่ อ พั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร นักเรียน และโรงเรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานพัสดุ
2.2 เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนมีพัสดุ อุปกรณ์สำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

7

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ สนง.ผู้อำนวยการ พ.ค.-ก.ย.64

71,300 พ.ย.64-ก.พ.65

19,300

90,600 ครูศุภลักษณ์

2

7

บริหารจัดการสำนักงาน

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

45,000 พ.ย.64-ก.พ.65

45,900

90,900 ครูเนตรดาว

3

7

งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ มงานการเงิ น
และบัญชี

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

24,500 พ.ย.64-ก.พ.65

24,500

49,000 ครูขวัญตา

4

7

บริหารจัดการสำนักงาน

งบประมาณ

พ.ค.-ก.ย.64

93,800 พ.ย.64-ก.พ.65

45,000

138,800 ครูพิมผกา

5

7

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

วิชาการ

พ.ค.-ก.ย.64

781,400 พ.ย.64-ก.พ.65

781,400

6

7

บริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

พ.ค.-ก.ย.64

69,000 พ.ย.64-ก.พ.65

69,000

7

7

บริหารจัดการสำนักงาน

บุคคล

พ.ค.-ก.ค.64

41,500 พ.ย.64-ม.ค.65

15,000

56,500 ครูพัชรกาญจน์

8

7

พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานกิ จ การ
กิจการนักเรียน
นักเรียน

พ.ค.-ก.ค.64

31,000 พ.ย.-ธ.ค.64

31,000

62,000 ครูปัทมา

9

7

พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานอนามัย

กิจการนักเรียน

พ.ค.-มิ.ย.64

21,000 พ.ย.-ธ.ค.64

8,000

29,000 ครูณิชกุล

10

7

ภาษาไทย

พ.ค.-ก.ย.64

30,000 พ.ย.64-ก.พ.65

20,000

50,000 ครูมนตรี

11

7

คณิตศาสตร์

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 พ.ย.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูจันทร์จิรา

12

7

วิทยาศาสตร์

ก.ค.-ส.ค.64

25,000 ธ.ค.64-ม.ค.65

25,000

50,000 ครูทวีวัฒน์

13

7

สังคมศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูนิภาพร

14

7

ศิลปะ

พ.ค.-ก.ย.64

13,300 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

23,300 ครูทัศนีย์

15

7

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

10,000

20,000 ครูยุพนิ

16

7

มิ.ย.-ต.ค.64

11,500 พ.ย.64-ก.พ.65

1,900

13,400 ครูน้ำเพชร

17

7

พัฒนางานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสาระ

ต่างประเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

7,700 พ.ย.64-ก.พ.65

7,600

15,300 ครูจุฑารัตน์

18

7

พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการสำนั ก งานกิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาผู้เรียน

พ.ค.-ก.ย.64

19

7

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษา
วิชาทหาร

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

10,000 ครูกนกวรรณ

20

7

บริหารจัดการสำนักงาน

แนะแนว

พ.ค.-ก.ย.64

10,000 พ.ย.64-ก.พ.65

5,000

15,000 ครูลมัย

21

7

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

มิ.ย.-ก.ค.64

11,500

22

7

บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

พ.ค.-ก.ย.64

5,000 พ.ย.64-มี.ค.65

5,000

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
บริ ห ารจั ด การสำนั ก งานกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุกลุ่มสาระการ
สุขศึกษา
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จั ด ซื ้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งานบริ ห ารจั ด การสำนั ก งาน
การงานอาชีพ
(การงานอาชีพ)

23,600

1,562,800 ครูเกสร
138,000 ครูนันทการ์

23,600 ครูกฤตยาณุตา

11,500 ครูละอองดาว
10,000 ครูอมรรัตน์

23

7 บ. การบริหารจัดการบริหารสำนักงานห้องเรียนพิเศษ

โครงการพิเศษ

มิ.ย.-ต.ค.64

50,000 พ.ย.64-ก.พ.65

50,000

100,000 ครูปราณี

24

7 บ. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

โครงการพิเศษ

มิ.ย.-ก.ย.64

65,300 พ.ย.64-ก.พ.65

65,200

130,500 ครูปราณี

25

7 บ. ส่งเสริมการแข่งขัน (กรณีเฉพาะการ)

โครงการพิเศษ

พ.ค.-ก.ย.64

25,000 ต.ค.64-ก.พ.65

25,000

50,000 ครูปราณี

26

7 บ.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

39,300 พ.ย.64-มี.ค.65

39,300

78,600 ครูนิธิมา

27

7 ร. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์ HCEC

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

พั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น (บาท)

ครูวีรยศ
1,545,700

1,343,100

2,888,800
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5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- มีว ัส ดุอุป กรณ์ส ำนักงานเพีย งพอและ - การสำรวจ
สะดวกต่อการใช้งาน
- การสอบถาม
- มี ก ารใช้ ว ั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ส ำนั ก งานอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสำรวจ
- แบบสอบถาม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการกลุ่มงานพัสดุที่เป็นระบบ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีวัสดุ -อุปกรณ์สำนักงานใช้อย่างเพียงพอ สะดวกต่อ
การใช้งาน คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
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งาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน
ลักษณะงาน
ระยะเวลาดำเนินการ

พัฒนาระบบงานบริการ การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
และบุคคลากร ภายในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
พิเศษ ห้องสื่อเทคโนโลยี ห้องมัลติมิเดีย ห้องประชุม ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุด โรงอาหาร โรงยิม
สนามกีฬา ห้องน้ำ วัสดุและครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค ยานพาหนะ สวนหย่อมและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้โรงเรียน ดำเนินงานไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ส่งผลทำให้การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านบริการต่างๆ จึงมีความสำคัญไม่ได้ยิ่ง
หย่อนไปกว่างานด้านอื่น ๆ เพราะงานด้านนี้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค ยานพาหนะ
และวัสดุครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้อยู่ในภาพที่ใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
2.2 เพื่อจัดภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศ ที่สะอาด สวยงาม เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
2.3 เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความสะดวกสบาย ทำให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 93 ของครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษามี ความพึ ง พอใจต่ อ การจัด อาคารสถานที ่ แ ละ
สภาพแวดล้อม
3.2 เชิงคุณภาพ
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง สดชื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
เรียนการสอน
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4. กิจกรรม/งบประมาณ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่

รหัส

กิจกรรม

กลุ่ม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 1

รวม
(บาท)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

รวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1

8

งานบริการยานพาหนะโรงเรียน

บริหารทั่วไป

เม.ย.-ก.ย.64

350,000 ต.ค.64-มี.ค.65

350,000

700,000 ครูถนอม

2

8

เสริ ม สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม

บริหารทั่วไป

เม.ย.-ก.ย.64

250,000 ต.ค.64-มี.ค.65

250,000

500,000 ครูเชาว์

3

8

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

บริหารทั่วไป

พ.ค.-ก.ย.64

15,000 พ.ย.64-ก.พ.65

15,000

30,000 ครูเชาว์

8

พั ฒ นาห้ อ งพลศึ ก ษาและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายใน
โรงเรียน

สุขศึกษา

พ.ค.-ก.ย.64

พ.ย.64-ก.พ.65

8

สนับสนุนป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์

พ.ค.-ก.ย.64

40,000 พ.ย.64-มี.ค.65

ภาษาจีน

พ.ค.-ก.ย.64

20,000

20,000 ครูฐิติรัตน์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ค.-ก.ย.64

959,400

959,400 ครูสายชล

บริหารทั่วไป

เม.ย.-ก.ย.64

1,500,000 ต.ค.64-มี.ค.65

1,500,000

8 สท. งานบริการยานพาหนะโรงเรียน

บริหารทั่วไป

เม.ย.-ก.ย.64

175,000 ต.ค.64-มี.ค.65

175,000

350,000 ครูถนอม

10 8 สท. ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์

บริหารทั่วไป

เม.ย.-ก.ย.64

60,000 ต.ค.64-มี.ค.65

60,000

120,000 ครูเชาว์

11

8 ห. ปรับปรุงห้องประชุมทวีปราชญ์

บริหารทั่วไป

พ.ค.64

1,500,000

1,500,000 ครูเชาว์

12

8 ห. ปรับปรุงพื้นสแตมป์คอนกรีต

บริหารทั่วไป

พ.ค.64

715,000

715,000 ครูเชาว์

13

8 ห. ทาสีห้องเรียนอาคารภราดร

บริหารทั่วไป

พ.ค.64

171,200

171,200 ครูเชาว์

14

8 ร. ปรับปรุงห้องศูนย์ HCEC

บุคคล

พ.ค.-ก.ย.64

4
5

ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนภาษาจีน
ติดตั้งระบบ ICT ประจำห้องเรียนทั่วไป (อาคาร
7 8 พ.63 สันติ อาคารไมตรี อาคารภราดร และอาคารบวร
ศิลป์)
เสริ ม สร้ า งและบำรุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่
8 8 สท.
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
6

9

8 บ.

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ครูพงศ์ภรณ์
40,000

80,000 ครูกรรณิกา

3,000,000 ครูเชาว์

ครูวีรยศ
5,755,600

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน - สอบถาม
และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้ อยละ - สังเกต
90 ต่อภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

2,390,000

8,145,600

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริการด้าน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค ยานพาหนะ และวัสดุ
ครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
2. ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีบรรยากาศที่ดี สะอาด สวยงาม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจ
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีการศึกษา 2564
..........................................................................................................
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั ้น พื้ นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์ พิ ท ยา ได้พิจารณารายละเอีย ดของ
“แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2564” ตามรายละเอียดข้างต้น และมีความ
ความเห็นดังนี้
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
งบด้านวิชาการ จำนวน 45,528,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.6 (เกณฑ์ร้อยละ 60-70)
งบด้านบริหารทั่วไป จำนวน 15,250,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 (เกณฑ์ร้อยละ 20-40)
งบสำรองจ่าย จำนวน 8,651,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 (เกณฑ์ร้อยละ 10-20)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,430,000 บาท
(2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้

(ลงชื่อ)
(นายสาธร ลิกขะไชย)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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