แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564

งานแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็น แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวข้ อ งกับ
โครงการต่างๆของกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯที่จะดำเนินการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัสน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
อุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได้
งานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ขอขอบคุณคณะ
ผู้บ ริห าร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้
คำแนะนำ ชี้แนะ แนวทางการจัดทำให้แผนปฏิบัติการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

สารบัญ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำนำ
สารบัญ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายไตรมาส
แบบแสดงรายการการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุม่ บริหารงานวิชาการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์
4. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาชีววิทยา
5. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
6. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
7. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์
10. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน สาขาการงานอาชีพ
11. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯศิลปะ
12. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
13. โครงการพัฒนาหลักสูตรสานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
14. โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
15. โครงการพัฒนาบริการวิชาการและภาคีเครือข่าย
16 โครงการพัฒนาหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
17. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพื่อการศึกษา
18. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
19. โครงการพัฒนาระบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
20. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโครงงานนักเรียน
21. โครงการพัฒนาระบบการจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ รด.
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุพรม ปัททุม และครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. นั ก เรี ย นมี ผ ลการประเมิ น ประดั บ นานาชาติ ข องกลุ ม ประเทศ OECD (PISA) สู งกวาคาเฉลี่ ย ของ
ประเทศพัฒนาแลว
9. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนจุฬาวิทยาศาสตร์ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่จัด
การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ได้เตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียนโดยจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้น วิจัย การทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) และการแข่งขันระดับชาติ ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (ONET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์
ม.ต้น ได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์
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เป้าหมายของโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นการเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (STEM) สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตามยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ มผู้ลงทุนจาก
ประเทศต่ าง ๆ ที่ จ ะเข้ ามาลงทุ น ในอุ ตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และ
โครงการอื่น ๆ ของประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ขึ้นไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิยาศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท.
2. เพื่ อ พั ฒ นาการออกแบบกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ Active learning and
teaching การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อการสอนโดยใช้สื่อ
ICT ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ และส่งเสริมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาครูในการทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์
7. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ การวิจัย มีสมรรถนะเฉพาะทางในการทำงานที่
สูงขึ้น
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อครบ
ทุกรายวิชา
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2. จัดอบรมเชิงปฏิ บั ติการการจัดการเรียนการสอนในลั กษณะ Active learning and teaching การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM และการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อการสอนโดยใช้สื่อ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 1 ครัง้
3. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ Active learning and teaching การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM มีการบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษและสื่อการสอนโดยใช้สื่อ ICTในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีบันทึกหลังสอน รายงาน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 40
ชั่วโมง
4. มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 288 คน
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่นักเรียน ดังนี้
6.1 กิจกรรมคลินิกวิชาการ ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
6.2 กิจกรรมพี่สอนน้อง ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
6.3 กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
6.4 กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกวันตลอดปีการศึกษา
6.5 กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
6.6 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง
6.7 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่หน่วยงานภายนอกจัด ปีการศึกษาละ 20 ครั้ง
6.8 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
7. ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฉบับย่อของรายวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีคุณภาพและสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active learning and teaching และแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพใช้จัดการเรียนการสอนได้
3. กระบวนการ PLC สามารถใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้
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4. วัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปใช้ มีความเหมาะสม หลากหลาย และเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและสื่อการสอนโดยใช้ ICT มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. กระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ทำให้ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. นั กเรียนที่มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สามารถเข้าร่วมโครงการโอลิ มปิกวิชาการ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณภาพและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติได้
7. การวิจัยในชั้นเรียนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จัดทำแผนการ กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับ ทุกรายวิชาในสาขาวิชา
เรียนรู้ฉบับย่อ ย่อทุกรายวิชาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปมีแผนการ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เรียนรู้ฉบับย่อ

แหล่งข้อมูล
แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อของ
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
-รายงานการใช้
แผน
แผนการจัดการ - กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนา
- มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น - แผนการจัดการ
เรียนรู้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัด
เรียนรู้
ลักษณะ Active ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการ กระบวนการจัดการเรียนการ - บันทึกการหลัง
learning and จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
สอนในลักษณะ Active
สอน
teaching,
Active learning and teaching learning and teaching และ - แบบบันทึก
STEM, บูรณา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนใน
กิจกรรม PLC
การการใช้
STEM และบูรณาการการใช้
รูปแบบ STEM มีการ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ
- ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ ในการจัดการเรียนการสอนทุก
Active learning and teaching, รายวิชา และมีการบันทึก
STEM, บูรณาการการใช้
รายงานผลการใช้แผน
ภาษาอังกฤษ
- มีกระบวนการ PLC ในการ
- การจัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่ พัฒนากระบวนการจัดการ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ จัดทำนวัตกรรมและ
สื่อการสอนโดยใช้ ICT
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ต้องการ
จัดหาวัสดุ สื่อ
และอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
วิชา
วิทยาศาสตร์
พัฒนาวิธีการ
วัดผลและ
ประเมินผลวิชา
วิทยาศาสตร์

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
- จัดทำนวัตกรรมและสื่อการสอน
โดยใช้ ICT

วิจัยในชั้นเรียน

ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการ
นิเทศติดตาม
การจัดการ
เรียนรู้ของครู

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโดยครูในสาขาหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)

พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์

- กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อมเสริม)
- กิจกรรมพี่สอนน้อง
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความ
พร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ
การแข่งศิลปหัตถกรรม และค่าย
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการร่วมทดสอบสนาม
สอบต่าง ๆ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
- มีนวัตกรรมและสื่อการสอน
โดยใช้ ICT

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ได้แบบทดสอบกลางภาคและ
ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
ปลายภาคทุกภาคเรียน
ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย

แหล่งข้อมูล
- บันทึกการใช้สื่อ
และสร้าง
นวัตกรรม

- แบบทดสอบ
กลางภาคและ
ปลายภาค
- แบบบันทึก
กิจกรรม PLC
ครูทุกคนในสาขาวิชา
- วิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ทั่วไปใช้การวิจัยใน - บันทึกหลังสอน
ชั้นเรียนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง
มีกระบวนการนิเทศติดตามการ - แบบนิเทศ
จัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียน ติดตามการจัดการ
ละ 2 ครั้ง
เรียนรู้
- แบบบันทึก
กิจกรรม PLC
- นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 - รายงานการจัด
มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ตั้งแต 3.50 กิจกรรมคลีนิก
ขึ้นไป
วิชาการ
- นักเรียนมีผลการประเมินด้าน - รายงานการจัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
กิจกรรมพี่สอนน้อง
ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 90% - รายงานการเข้า
ของนักเรียนทั้งหมด
ร่วมการแข่งขัน
- นักเรียนรอยละ 80 มี
ทักษะวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา การ
ต่างๆ
สืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
- รายงานการเข้า
เริ่มต้นกับโครงงาน โครงงาน 1 ร่วมแข่ง
และ โครงงาน 2 ในระดับ 3 ขึ้น ศิลปหัตถกรรม
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ต้องการ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
ไป
- รายงานการผล
- นักเรียนชั้น ม.3 มีระดับ
การคัดเลือกเข้า
คะแนนผลการทดสอบทาง
ค่ายโอลิมปิก
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาการ (สอวน.)
(o-net) วิชาวิทยาศาสตร์อยูใน - รายงานการจัด
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทล ค่ายสิ่งแวดล้อม
ที่ 99
- เกียรติบัตร
- จำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการดารา
ศาสตร์ ม.ต้น ระดับชาติ 2 คน

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 64 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค ของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Active learning and
teaching การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
- จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

ต.ค.63

-

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 64

-

1-30 ธ.ค.63

35,425
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1-30 ธ.ค.63

20,000

ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้

1 ธ.ค.63 – 31 ธ.ค. 64

5,000

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยครูในสาขาหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)
- กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อมเสริม)
- กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความ
พร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ การ
แข่งศิลปหัตถกรรม
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ใน
งานศิลปะหัตถกรรมระดับภาค
- ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการร่วมทดสอบสนามสอบ
ต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

1 ธ.ค.63 – 31 ธ.ค. 64

-

1 ธ.ค.63 – 31 ธ.ค. 64

10,000

1 ธ.ค.63 – 31 ธ.ค. 64

30,000

1 พ.ย.-ธ.ค. 64

20,000

ธ.ค. 64

50,000

ต.ค.64

75,000
15,000

- จัดทำนวัตกรรมและสื่อการสอนโดยใช้
ICT

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63

- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Active learning and
teaching การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
- จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้

1 ธ.ค.63 – 31 ธ.ค. 64

260,425
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

19,370

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

-
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นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยครูในสาขาหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

- กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อมเสริม)

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

10,000

- กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการร่วมทดสอบสนามสอบ
ต่าง ๆ

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

15,000

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

15,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.63 – มิ.ย.63

15,000

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค ของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Active learning and
teaching การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
- จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
- จัดทำนวัตกรรมและสื่อการสอนโดยใช้
ICT
ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยครูในสาขาหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)
- กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อมเสริม)

74,370
เม.ย.64

-

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

-

1 เม.ย.64– มิ.ย.64

45,590

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

20,000

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

-

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

-

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

10,000
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ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

- กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการร่วมทดสอบสนามสอบ
ต่าง ๆ
- กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
ทุกรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Active learning and
teaching การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
- จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
- จัดทำนวัตกรรมและสื่อการสอนโดยใช้
ICT
ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยครูในสาขาหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)
- กิจกรรมคลินิกวิชาการ(การซ่อม-เสริม)

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

-

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

23,200

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

14,170

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

-

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

15,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

20,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
- กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
- กิจกรรมการร่วมทดสอบสนามสอบ
ต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

30,000

10,000

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

15,000

เม.ย.64

-

100,590

50,000
152,370
587,755
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 587,755 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
400,835
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
63,335
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียน
123,585
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 587,755 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
บีกเกอร์ 50 ml. PYREX (Beaker)
บีกเกอร์ 100 ml. PYREX
(Beaker)
บีกเกอร์ 250 ml. PYREX
(Beaker)
บีกเกอร์ 600 ml. PYREX
(Beaker)
บีกเกอร์ 1000 ml. PYREX
(Beaker)
กระบอกตวง 10 ml. (Measuring
Cylinder)
กระบอกตวง 25 ml. Duran
(Measuring Cylinder)
หลอดทดลองขนาดกลาง PYREX
(Test tube)
ขวดรูปชมพู่ ขนาด 125 ml.
PYREX (Erenmeyer Flask)
ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml.
PYREX (Erenmeyer Flask)
แท่งแก้วคนสาร 20 cm. (Stirring
Rod)
จุกยาง เบอร์ 10 ตัน (Rubber
Stopper)
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 1 รู
(Rubber Stopper)
จุกยาง เบอร์ 10 เจาะ 2 รู
(Rubber Stopper)
จุกยาง เบอร์ 14 เจาะ 1 รู
(Rubber Stopper)
ตะกร้าพลาสติก # 2520

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

20
30

135
145

2,700
4,350

2,700
4,350

30

160

4,800

4,800

10

210

2,100

2,100

10

365

3,650

3,650

10

240

2,400

2,400

10

300

3,000

3,000

30

35

1,050

1,050

10

180

1,800

1,800

10

190

1,900

1,900

20

20

400

400

50

5

250

250

50

5

250

250

47

5

235

235

30

8

240

240

20

65

1,300

1,300
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17 เครื่องปริ้นเตอร์แบบอิงค์เจ็ต
1
5,000
18 จัดทำนวัตกรรมและสื่อการ
สอนโดยใช้ ICT
19 ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้
20 กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การ
ซ่อม-เสริม)
21 กิจกรรมส่งเสริมการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
22 กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ การแข่ง
ศิลปหัตถกรรม
23 แข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
24 ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
25 กิจกรรมการร่วมทดสอบสนาม
สอบต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

5,000

5,000
20,000
5,000

10,000
30,000
20,000

50,000

75,000
15,000
260,425
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1

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

รายการ
จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
จานเพาะเชื้อใหญ่ (Petri Dishes)
กระดาษโครมาโตกราฟฟี #1
(Chromatography papers)
กระดาษกรอง 93 Whatman
(Filter Papers)
ปากคีบ 11 cm. (Forcep)
กระดาษลิตมัสสีแดง (Red
Litmus Papers)
กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน (Blue
Litmus Papers)
ฟินอล์ฟทาลีน 100 cc.
(Phenolphthalein)
บรอมไทมอลบลู 100 cc.
(Bromothymol blue
Solution)
เมธิลเรด 100 cc. (Methyl red
Solution)
เมธิลออเรนจ์ 100 cc. (Methyl
orange Solution)
ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 100 cc.
(Universal indicator)
อุปกรณ์เผาถั่ว G-515 (Peanut
Burning kit)
ไอโอดีน 100 cc. (Iodine
Solution)
แอลกอฮอล์จดุ ไฟ 450 cc. (เมธา
นอล) (Methanol)
เบเนดิกต์ 450 cc. (Benedict)

15
16 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

400 cc. (Sodium hydroxide
Solution)

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

20

50

1,000

1,000

10

95

950

950

10

200

2000

2000

10
10

36
90

360
900

360
900

10

90

900

900

5

45

225

225

5

45

225

225

5

45

225

225

5

35

175

175

10

43

430

430

10

45

450

450

5

52

260

260

20

68.00

1,360

1,360

3
5

110.00

330
375

330
375

75.00

15
17 กรดแอสคอบิก 50 g. (Ascorbic
18
19
20
21

acid)
สีผสมอาหารสีแดงหรือน้ำเงิน
(Food Color)
ชุดสไลด์สำเร็จรูป 50 แผ่น/ชุด
(พร้อมกล่อง)
เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมสั้น
(Loop)
กระจกปิดสไลด์ 18x18 มม. 100
แผ่น

22 กระจกสไลด์ (กล่อง)
(Microscope Slides) (72
plates/box)
23 ชุดหาความยาวโฟกัสและภาพที่
เกิดจากเลนส์นูน

3

85.00

255

255

10

8.00

80

80

1

2,800

2,800

2,800

20

18.00

360

360

10

36

360

360

5

70.00

350

350

10

500

5,000

5,000

24 นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้ของครูโดยครูในสาขา
หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง (PLC)
25 กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การ
ซ่อม-เสริม)
26 กิจกรรมส่งเสริมการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
27 กิจกรรมการร่วมทดสอบ
สนามสอบต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

15,000

10,000
15,000
15,000
74,370
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ AC-DC
P-130-1 (Voltage Transformer)

6

1,650

9,900

9,900

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
P.115-2 (Ticker timer)
แถบกระดาษเคาะสัญญาณเวลา
(Ticker tape)
ชุดทดลองการดูดกลืนความร้อน
ของสี G-5139
กล่องถ่านไฟฉาย G-5124
(ชุดการต่อเซลส์ด้วยไฟฟ้า)
โวลต์มิเตอร์ 0-300 v.
(Voltmeter)
แอมมิเตอร์ (Ammeter)

6

680

4,080

4,080

10

25

250

250

8

670.00

6,080

6,080

8

760.00

6,080

6,080

8

600.00

4,800

4,800

8
8
8

650.00
210.00

5,200
1,440
1,680

5,200
1,440
1,680

8

150.00

1,200

1,200

8
20

100.00
19.00

800
380

800
380

20

23.00

460

460

20

12.00

240

240

ออดไฟฟ้า (Buzzer with base)
ปริซึมครึ่งวงกลม (Semicircular,
Plastic)
แว่นขยาย Ø 3 " (Magnifiers
Glass)
กระจกเว้า กระจกนูน IND 930
ลวดนิโครม # 26 ยาว 2 m.
KSE-S011 (Nichrome Wire)
ลวดนิโครม # 30 ยาว 2 m.
KSE-S012 (Nichrome Wire)
ลวดทองแดง # 26 ยาว 2m.
KSE-S008 (Copper Wire)

จัดทำนวัตกรรมและสื่อการ
สอนโดยใช้ ICT
กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การ
ซ่อม-เสริม)

180.00

20,000
10,000
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กิจกรรมส่งเสริมการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการร่วมทดสอบ
สนามสอบต่าง ๆ

13,000
15,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

100,590

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
ชุดการหาความยาวโฟกัส และ
ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน G-583
ชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะวัตถุกับระยะภาพ G.5140
โปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต 100 g.
(Potassiumpermanganate)
แบบจำลองทรงกลมท้องฟ้า PS437 (Sky system Model)
แบบจำลองระบบสุรยิ ะ PS-425
(Solar system model)
แผนที่ดาวแผ่นใหญ่ G.5123-2
(Star map)
แผนที่ดาว G.5123 (Star map)

ตัวอย่างหิน 12 ชนิด (Rocks
sample Box)
9 ตัวอย่างแร่ 12 ชนิด (Minerals
sample Box)
10 ชุดการเกิดลม G-545 ( Wind
generator Set)
11 เครื่องวัดตำแหน่งดาว (แอสโทร
แลบ) PS.412-2 (Astrolap)
12 วงล้อเมฆ

6

350.00

2,100

6

450.00

2,700

3

65.00

195

1

475.00

475

1

450.00

450

1

450.00

450

10
1

120.00

1,200

1,080.00

1,080

1

1,090.00

1,090

10

200.00

2,000

8

420.00

3,360

10

40.00

400

18
13 สารส้ม 450 g. (โปตัสเซียมอลัม)
(Potach Alum)
14 ปอดเทียม B-315 (Lung
Simulation Set)
15 ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง S6 ม.1

10

78.00

780

6

135.00

810

1
2

1,025.00

1,025

2,500
16 เครื่องวัด PH มิเคอร์แบบดิจิตอล
17 จัดทำนวัตกรรมและสื่อการ
สอนโดยใช้ ICT
18 นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้ของครูโดยครูในสาขา
หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง (PLC)
19 กิจกรรมคลินิกวิชาการ (การ
ซ่อม-เสริม)
20 กิจกรรมส่งเสริมการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
21 กิจกรรมการร่วมทดสอบ
สนามสอบต่าง
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

5,000
14,255
15,000

20,000
30,000
50,000
152,370

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะการใช้ ICT และทักษะภาษาอังกฤษ
2. ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีศักยภาพสูงด้านวิชาการ การวิจัย มีนวัตกรรมและสื่อการสอนด้าน
ICT มีสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุพรม ปัททุม)
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมั ติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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20
แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักดิ์ มีศิริ และคณะครูสาขาเคมี
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อ 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อ 3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อ 8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา เคมี อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยา
ศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
4. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมตํากวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายใน
ประเทศ ไมต่ำกวาปละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10
6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
7. นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไมนอยกวา 150 คน ไดรับคัดเลือกเขาแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับประเทศ ไดรับเหรียญรางวัลไมนอยกวา 50 เหรียญ และไดรับการคัดเลือกเขาคายเพื่อ
คัดเลือกผูแทนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ คาย 1 จํานวนไมนอยกวา 30 คน
9. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ. 2551 จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่
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มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการคิด ค้น วิจัย การทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี และการแข่งขันระดับชาติ จาก
ข้อมูลสารสนเทศของสาขาวิชาเคมีพบว่าผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ ม 1 เฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 คิด
เป็นร้อยละ 31.25 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกสาขาเคมีได้จำนวน 15 คน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี คิดเป็นร้อยละ 20 ครูยังไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาวิชาเคมีได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
10.1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ให้เหมาะสมกับผู้มีความ
สารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
10.1.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีให้สูงขึ้น
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อครบทุกรายวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
2. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้กิจกรรม
Active Leaning และ ใช้ ICT ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ครูทุกคนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ให้เหมาะสม
และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
4. เพื่อให้ครูทุกคนใน สาขาเคมี พัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา
5. เพื่อให้ครูทุกคนใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน ของ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
6. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี
7. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนซ่อม-เรียนเสริมความรู้วิชาเคมีทั้งในและนอกเวลาราชการ
8. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทางเคมีอย่างหลากหลาย เช่น เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง และ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. เพื่อจัดบรรยากาศทางการเรี ยนให้เอื้อต่อการเรียนวิชาเคมีและส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี เช่น
การสอนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
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10. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลความรู้ทางวิชาเคมี โดยการร่วมทดสอบสนามสอบต่าง ๆ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อครบทุกรายวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
2. ครูทุกคนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้กิจกรรม Active Leaning
และ ใช้ ICT ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. ครูทุกคนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีให้เหมาะสม และเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน
4. ครูทุกคนใน สาขาเคมี พัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์
ข้อสอบทุกรายวิชา
5. ครูทุกคนใช้การวิจ ัย ในชั้น เรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน ของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
6. ครูในสาขาวิชาได้รับการนิเทศภายในสาขาวิชาตามหลักการ PLC (Professional Learning Community)
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7. นักเรียนทุกคนได้รับการซ่อม-เสริมความรู้ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี -ปฏิบัติการเคมี ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ
8. นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 เฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 ไม่เกินร้อยละ 15
9. นักเรียนในชุมนุมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและศูนย์ขยายผลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 22 คน
10. นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 ของจำนวนโครงงานทั้งหมด
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. กลุ่มสาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มีห ลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สูงขึ้นและมีผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
3. นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ในระดับชาติหรือนานาชาติและคุณภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. นักเรียน มีผล 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
การเรียนเฉลี่ยใน ห้องเรียน โดย
รายวิชาเคมีสูงขึ้น 1.1 รู้จกั นักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
1.2 กิจกรรมคลินิกปฏิบัติการเคมี เพื่อดูแล
นักเรียนที่ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่
ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
1.3 สอนเสริมวิชาเคมีเพิ่มพูนความรู้
นักเรียน ทุกจันทร์ คาบ 9-10
1.4 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสนามสอบต่างๆ
เพื่อวัดระดับความรู้
1.5 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านเคมีขั้นสูง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนมีผลการเรียนใน
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
กลุ่ม 1 เฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 ไม่
เกินร้อยละ 15

2. นักเรียนใน
ชุมนุมโอลิมปิก
วิชาการ สอวน.
สาขาเคมี ผ่านการ
คัดเลือกเข้าค่าย
สอวน. ศูนย์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและ
ศูนย์ขยายผล
โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย สูงขึ้น

- นักเรียนในชุมนุมโอลิมปิก - แบบบันทึกผลการ
วิชาการ สอวน. สาขาเคมี
สอบคัดเลือกเข้าค่าย
ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอ โอลิมปิกวิชาการ
วน. ศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและศูนย์ขยาย
ผลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 22 คน

1. รับสมัครนักเรียนในชุมนุมโอลิมปิกวิชาการ
สอวน. สาขาเคมี ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอ
วน. ศู น ย์ ม หาวิ ทยาลัย อุ บลราชธานี ค่ า ย 2
หรือ สสวท. เพื่อเป็นวิทยากร พี่สอนน้อง
2. จัดกลุ่มนักเรียนที่สนใจสอบโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี
3. จั ด กิ จ กรรมพี ่ ส อนน้ องโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ
สาขาเคมี ให้นักเรียนที่สนใจ ใน ตั้งแต่เวลา
18.00 – 19.30 น. ทุ ก วั น จั น ทร์ พุ ธ และวั น
พฤหัสบดี
4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนสมัครสอบ สอวน.
สาขาเคมีและจัดหารถนำนักเรี ยนไปยังสนาม
สอบ
5. สรุปรายงานผลการคัดเลือกโครงการ สอ
วน.สาขาเคมี
(การเตรียมการสอบ การเตรียมตัวอยู่ค่าย การ
สอนเสริม)

แหล่งข้อมูล
- แบบบันทึก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากฝ่ายวัดผล
ของวิชาการ
- เกียรติบัตร
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3. นั ก เรี ย นทำ
โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
สาขาเคมี ไม่น้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 22
ของโครงงาน
ทั้งหมด
4. ครูสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดกิจกรรมจุดประกายโครงงานนักเรียน
2. เปิดให้นักเรียนที่ทำโครงงานสาขาเคมีฝึก
ทักษะ การใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
การวิเคราะห์ทางเคมีหลังเลิกเรียน

- นักเรียนทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 22 ของ
จำนวนโครงงานทั้งหมด

- แบบบันทึกการทำ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน

1. พัฒ นาศักยภาพการจัดการเรีย นรู้
ของครู โดยนำกิจกรรม PLC มาขับเคลื่อน
การดำเนินงานของสาขาเคมี ทั้งการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการ
สอน การจัดทำนวัตกรรมและ การจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน
- นำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
5. กระบวนการ 1. จัดทำปฏิทินการนิเทศ สาขาเคมี
นิเทศครูสาขาเคมี 2. ดำเนินการนิเทศครูสาขาเคมีตามปฏิทิน
ที่มีประสิทธิภาพ ที่กำหนดไว้
3. สรุปรายงานผลการนิเทศ
6. ครูมีสื่อการ
5. จัดอบรมการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรม
สอนอย่าง
การเรียนรู้ เช่น google classroom blog
เพียงพอในการ ฯลฯ
จัดการเรียนการ
สอน

- ครู ม ี แ ผนการเรี ย นรู้ ว ิ ช า
เคมี โดยใช้กิจกรรม Active
learning และใช้ ICT ใน
การสอนรายวิชาเคมี /คน /
ภาคเรียน ร้อยละ 100
-ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน
คนละ 1 เรื่อง/คน/ภาคเรียน
- ครูในสาขาวิช าได้รับการ
นิเทศภายในสาขาวิชาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- แบบบันทึกการส่ ง
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู
ห ล ั ก ฐ า น ก า ร ส่ ง
แผนการเรียนรู้
-

- แบบบันทึกการ
นิเทศภายในสาขา
ของครู

- ครูทุกคนจัดการเรียนรู้วิชา - แบบบันทึกรายการ
เคมี โดยใช้กิจกรรม Active สือ่ ของครู
learning และใช้ ICT ใน
การสอน
- ครูมีสื่อการสอนอย่างน้อย
คนละ 1 เรื่องต่อภาคเรียน

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1. ประชุ ม เพื ่ อ วางแผน ทบทวนแผน
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 ปฏิบัติงานและรายวิชาที่เปิดสอน ในภาค
เรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสาขา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ไตรมาสที่ 1
ของครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

วัน เดือน ปี
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

งบประมาณ
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ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 - จัดหา บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอน ของ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
ให้พร้อมใช้ในกระบวนเรียนการสอน
(บำรุงห้องปฏิบัติการ)
- พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยนำกิจกรรม PLC มาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสาขาเคมี ทั้งการจัดทำ
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ เอกสาร
ประกอบการสอน การจัดทำนวัตกรรม
และ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดอบรมการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น google classroom
-จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื ่ อ การจั ด การ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
เรียนรู้ ในห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
- จั ด ทำแผนฉบั บ ย่ อ ของกลุ ่ ม โรงเรี ย น 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
-ส ่ ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น แ ล ะ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
แบบฝึ ก หั ด เพื ่ อ จั ด ทำรู ป เล่ ม จั ด พิ ม พ์
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมี ภาค
เรียนที่ 2/2563
-ครูส ่งแผนการจัดการเรียนรู้ภ าคเรียนที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
2/2563 ฉบับสมบูรณ์
-จัดกระบวนการการเรียนการสอนภาค
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
เรียนที่ 2/2563 และจัดทำโครงการ
จัดการเรียนรู้ แผนการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
-ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้และ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
นิเทศการจัดการเรียนรู้
-จัดกิจกรรมสอนเสริมเทคนิคปฏิบัติการ
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
สาขาเคมี ในเวลา 18.00 – 21.30 น. ทุก
วันจันทร์ – วันศุกร์

งบประมาณ
115,850

42,450

212,850

27
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะต่าง ๆ ในการ
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 ใช้เครื่องมือทางเคมีเพื่อหารวิเคราะห์
สำหรับทำโครงงานสาขาเคมี
-จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
การเรียนการสอนสาขาเคมี ทุกวันจันทร์
คาบ 9-10
นิเทศภายในสาขาวิชาเคมี
จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ 2/2563 ส่งฝ่ายวิชาการ
สอบวัดผลกลางภาคเรียน
จัดส่งเสริมกิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับ
โอลิมปิกวิชาการเคมี
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ปฏิบัติการสาขาเคมี และสอบแข่งขัน สาขา
เคมี ณ เวทีต่าง ๆ
-กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ (ร.ร.มหิดลวิทย์)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อฝ่าย
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 วิช าการและการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
ของสาขาเคมี
สอนซ่อมเสริมพัฒนาการเรียนของนักเรียน
กลุ่มอ่อน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะต่าง ๆ ในการ
ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ทางเคมี เ พื ่ อ การวิ เ คราะห์
สำหรับทำโครงงานสาขาเคมี
จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2563 ส่งฝ่ายวิชาการ
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

วัน เดือน ปี
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

งบประมาณ

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

ตลอดปีการศึกษา
371,150
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64

1 ม.ค.– 31 มี.ค.64
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64

1 ม.ค.– 31 มี.ค.64
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64

28
ไตรมาส

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อ
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64
ฝ่ายวิชาการและการวิเคราะห์ข้อสอบราย
ข้อของสาขาเคมี
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64
ปฏิบัติการสาขาเคมี และสอบแข่งขัน สาขา
เคมี ณ เวทีต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
1. ประชุ ม เพื ่ อ วางแผน ทบทวนแผน 1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
ปฏิบัติงานและรายวิชาที่เปิดสอน ในภาค
เรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของสาขา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ของครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
- พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยนำกิจกรรม PLC มาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสาขาเคมี ทั้งการจัดทำ
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ เอกสาร
ประกอบการสอน การจัดทำนวัตกรรม
และ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
จัดอบรมการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น google classroom
- จัดหา บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
การจัดการเรียนการสอน ของ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ให้
พร้อมใช้ในกระบวนเรียนการสอน (บำรุง
ห้องปฏิบัติการ)
-จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื ่ อ การจั ด การ 1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
เรียนรู้ ในห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
-นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
ค่าย 1
- จั ด ทำแผนฉบั บ ย่ อ ของกลุ ่ ม โรงเรี ย น 1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

งบประมาณ

38,850

100,000

200,000
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ไตรมาส

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
-ส ่ ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น แ ล ะ
แบบฝึ ก หั ด เพื ่ อ จั ด ทำรู ป เล่ ม จั ด พิ ม พ์
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมี ภาค
เรียนที่ 1/2564
-ครูส ่งแผนการจัดการเรียนรู้ภ าคเรียนที่
1/2564 ฉบับสมบูรณ์
-จัดกระบวนการการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 1/2564 และจัดทำโครงการ
จัดการเรียนรู้ แผนการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
-ส่งปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้และ
นิเทศการจัดการเรียนรู้
-จัดกิจกรรมสอนเสริมเทคนิคปฏิบัติการ
สาขาเคมี ในเวลา 18.00 – 21.30 น. ทุก
วันจันทร์ – วันศุกร์
-จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนใน
การเรียนการสอนสาขาเคมี ทุกวันจันทร์
คาบ 9-10
นิเทศภายในสาขาวิชาเคมี
จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาคเรียนที่ 1/2564 ส่งฝ่ายวิชาการ
สอบวัดผลกลางภาคเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ปฏิบัติการสาขาเคมี และสอบแข่งขัน สาขา
เคมี ณ เวทีต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อฝ่าย
วิช าการและการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
ของสาขาเคมี
สอนซ่อมเสริมพัฒนาการเรียนของนักเรียน
กลุ่มอ่อน
นิเทศการจัดหารเรียนการสอน

วัน เดือน ปี
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

งบประมาณ

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

330,850
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

30
ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบล
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะต่าง ๆ ในการ
ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ทางเคมี เ พื่ อ การวิ เ คราะห์
สำหรับทำโครงงานสาขาเคมี
จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2564 ส่งฝ่ายวิชาการ
รายงานการนิเทศจัดการเรียนรู้
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ส่งผลการประเมินปลายภาคเรียนต่อฝ่าย
วิชาการและการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
ของสาขาเคมี
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ปฏิบัติการสาขาเคมี และสอบแข่งขัน สาขา
เคมี ณ เวทีต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

งบประมาณ

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

702,000 บาท

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 702,000บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
ศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

412,850
73,300

215,850

หมายเหตุ
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รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
ตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวม

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

702,000 บาท

หมายเหตุ

32
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 702,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

1

จัดหา บำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน
ของห้องปฏิบัติการเคมี
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สื่อการจัดการเรียนรู้ ใน
ห้องปฏิบัติการ
- จัดอบรมพัฒนา
ศั ก ยภาพการจั ด การ
เรี ย นรู ้ ข องครู โดยนำ
ก ิ จ ก ร ร ม PLC ม า
ขับเคลื่อนการ
ดำเนิ น งานของสาขา
เคมี การจัดทำ
นวั ต กรรมและ การ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดอบรมการใช้ ICT ใน
การจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู ้ เช่ น google
classroom

2

3

งบประมาณ
ราคา/
จำนวน
ค่าใช้ ค่า
หน่วย ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์
สอย วัสดุ

รวม
115,850

√

√

√

212,850
√

√

42,450

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

371,150
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

งบประมาณ
ราคา/
จำนวน
ค่าใช้ ค่า
หน่วย ค่าตอบแทน
สอย วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ที่

รายการ

1

จัดหา บำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน
ของห้องปฏิบัติการเคมี
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สื่อการจัดการเรียนรู้ ใน
ห้องปฏิบัติการ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครู
โดยนำกิจกรรม PLC มา
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของสาขาเคมี การจัดทำ
นวัตกรรมและ การจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน
จัดอบรมการใช้ ICT ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น google
classroom

2

3

งบประมาณ
ราคา/
จำนวน
ค่าใช้ ค่า
หน่วย ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์
สอย วัสดุ

รวม
100,000

√

√

√

200,000
√

√

30,850

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

330,850
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

งบประมาณ
ราคา/
จำนวน
ค่าใช้ ค่า
หน่วย ค่าตอบแทน
สอย วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

16. สถานที่ดำเนินการ
16.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16.2 ภาควิชาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.3 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพื้นที่บริการ
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17.1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17.2 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพื้นที่บริการ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
18.1 มีหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เหมาะสมกับผู้มีความสารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
18.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีสูงขึ้น
18.3 นักเรียนสามารถสอบผ่านเพื่อเข้ าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี ณ ศูนย์สอวน และมีผลรางวัลเหรียญ
รางวัล อย่างน้อย 1 เหรียญ
18.4 นักเรียนสามารถทำโครงงานสาขาเคมีอย่างมีคุณภาพและมีผลรางวัลจากการประกวดโครงงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุรศักดิ์ มีศิริ )
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี

ประดุจชนม์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณตามโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 702,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดหมู่งบประมาณ 1.1
1.2
2.1
2.2
ไตรมาสที่ 1
212,850 42,450 115,850
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
200,000 43,850 100,000
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

702,000

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุรศักดิ์ มีศิริ )
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิวัฒน์ วรสาร และบุคลากรสาขาฟิสิกส์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 4 นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
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ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยา
ศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
4. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมตํากวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร์) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายใน
ประเทศ ไมต่ำกวาปละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10
6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
7. นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไมนอยกวา 150 คน ไดรับคัดเลือกเขาแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับประเทศ ไดรับเหรียญรางวัลไมนอยกวา 50 เหรียญ และไดรับการคัดเลือกเขาคายเพื่อ
คัดเลือกผูแทนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ คาย 1 จํานวนไมนอยกวา 30 คน
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9. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเน้นให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์ จึงมีความมุ่งหวังที่
จะจัดหาสื่อการเรียนการสอน ทุกรายวิชาในสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ตามหลักสูตรของโรงเรียน รวมทั้งการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสาขาฟิสิกส์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์และการปฏิบัติจริง รวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนมีความสามารถและมีจิตวิญญาณของ
นักวิจัย การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) และการแข่งขันระดับชาติ ตลอดจนมี
ผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ในรายวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์สูงขึ้น ตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน สาขาฟิสิกส์ ให้เหมาะสมกับผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับเป้าหมาย อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนรายบุคคล เน้นการเรียนการสอนด้วยการ
ปฏิบัติจริง นำสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในการเรียนสอน รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูทำงานวิจัยในชั้นเรียน
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาฟิสิกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาลัย
พี่เลี้ยง
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูจัดมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนรายบุคคล เน้นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง
รวมทั้งนำสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในการเรียนสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ครบทุก
รายวิชา
2. ครูมีการจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครบ
ทุกรายวิชา
3. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
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4. ครูมงี านวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี
5. มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาลัยพี่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี
6. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ไม่ต่ำ
กว่า 3.5
7. นักเรียนสามารถสอบผ่านเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาฟิสิกส์ค่าย 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของ
นักเรียนที่สมัครสอบ และสามารถผ่านเข้าค่าย 2 ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เข้าค่าย 1 และสามารถ
ผ่านเข้าค่าย 3 ได้อย่างน้อย 2 คน
8. นักเรียนทำโครงงานสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์อย่างน้อย 15 โครงงาน ของจำนวนโครงงานทั้งหมด
และได้เข้าร่วมการนำเสนอ/แข่งขันระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 โครงงาน
9. ครูสาขาฟิสิกส์ทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
10. มีการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนสำหรับรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทุกรายวิชา
11. สามารถผ่านการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จนถึงรอบชิงถ้วยพระราชทาน (ชิงแชมป์ระดับประเทศ)
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาฟิสิกส์
2. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มากขึ้น
4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชาใน
สาขาฟิสิกส์และดารา
ศาสตร์

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สอนเต็มเวลา เต็มความสามารถใน - ผลการเรียนอยู่ในระดับ 3
ห้องเรียน
ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- จัดสอนเสริมในแต่ละวิชา
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
- ติดตามนักเรียนที่มีคะแนนสอบราย
จุดประสงค์, สอบเก็บคะแนนต่ำ
และนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านฟิสิกส์ขั้น
สูง

แหล่งข้อมูล
- คะแนนสอบวัดผล
กลางภาค
- ผลการเรียนของ
นักเรียนเมื่อสิ้น
ภาคเรียน
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2. นักเรียนสามารถ
- แนะนำ สนับสนุนและส่งเสริมการ
สอบผ่านเพื่อเข้าค่าย
สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการสาขา
โอลิมปิกวิชาการสาขา ฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์
ฟิสิกส์และดารา
- จัดสอนเสริม เพิ่มเติมเพื่อ
ศาสตร์
เตรียมพร้อมในการสอบโอลิมปิก
วิชาการสาขาฟิสิกส์และดารา
ศาสตร์ (การเตรียมการสอบ การ
เตรียมตัวอยู่ค่าย การสอนเสริม)
3. นักเรียนทำ
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและ
โครงงานสาขาฟิสิกส์
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใน
และโครงงานดารา
การทำโครงงานสาขาฟิสิกส์และ
ศาสตร์
ดาราศาสตร์
- เชิญและขอคำแนะนำจากอาจารย์
มหาลัยเกี่ยวกับการทำโครงงาน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
4. ครูสาขาฟิสิกส์เข้า - ครูสาขาฟิสิกส์เข้าร่วมอบรมเพื่อ
รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองตาม
พัฒนาศักยภาพของ
หนังสือที่ส่งมาที่โรงเรียน
ตนเอง
- ครูสาขาฟิสิกส์หาข้อมูลการอบรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา และพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
- นำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน
- ผลการสอบเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ค่ายโอลิมปิก
- ค่าย 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
วิชาการ ค่าย 1
20 ของนักเรียนที่สมัครสอบ ค่าย 2 และค่าย 3
- ค่าย 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ของนักเรียน
50 ของนักเรียนที่ผ่านค่าย 1
- มีนักเรียนผ่านค่าย 2 เข้า
ค่าย 3 ไม่น้อยกว่า 2 คน
- จำนวนโครงงานสาขาฟิสิกส์ - สถิติการทำ
และดาราศาสตร์ ไม่น้อยกว่า โครงงานสาขา
15 โครงงานต่อปีการศึกษา ฟิสิกส์และ
ดาราศาสตร์ของ
นักเรียน

- ครูเข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
- ครูทุกคนมีแพลทฟอร์มการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบออนไลน์สนับสนุนการ
สอนแบบปกติในห้องเรียน
- ครูเชิญผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา
ที่สอนมาให้ความรู้กับ
นักเรียนในเชิงลึกผ่านระบบ
ออนไลน์
- จัดทำต้นฉบับเอกสารประกอบการ - ครูมีเอกสารประกอบการ
เรียนทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน เรียนทุกรายวิชา

5. การจัดทำเอกสาร
ประกอบการเรียน
สำหรับรายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติม
6. เข้าร่วมการแข่งขัน - นำเสนอ ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน - เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
ฟิสิกส์สัประยุทธ์
เกี่ยวกับการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์รวมทั้งผ่านการ
สัประยุทธ์
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

- รายงานการไป
ราชการ
- เกียรติบัตรเข้า
ร่วมการอบรม
- ข้อมูลการสอนใน
ออนไลน์ของครู

- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- รายงานผลการ
แข่งขัน
- ประกาศนียบัตร
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7. ความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้ง
ในและต่างประเทศ

- คัดเลือกตัวแทนที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
- เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
- จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ใน
ระดับโรงเรียน
- คัดเลือก/เตรียมความพร้อม
นักเรียนที่สนใจในเนื้อหา/ทักษะ
ปฏิบัติการเชิงลึกของวิชาฟิสิกส์
- ติดต่อ/ประสานงานกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

8. กิจกรรมการศึกษา - คัดเลือกนักเรียนที่สนใจจะทำ
วิจัยแบบต่อเนื่องระยะ โครงงานทางฟิสิกส์และดารา
ยาว
ศาสตร์แบบต่อเนื่องระยะยาว
- ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาการทำ
โครงงานแบบต่อเนื่องระยะยาว
- สร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูล
แบบต่อเนื่องระยะยาว
- เก็บข้อมูลและรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

จนถึงรอบชิงถ้วย
พระราชทาน(ระดับประเทศ)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ระดับโรงเรียนไม่น้อยกว่า 5
ทีม
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายชั้นละไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักเรียนใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศใน
แบบออนไลน์ และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของนักเรียน
กลุ่มดังกล่าวได้เดินทางไป
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นักเรียนทำโครงงาน
แบบต่อเนื่องระยะยาว ไม่
น้อยกว่า 1 กลุ่ม/ปี

- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ประกาศนียบัตร

- เครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูล
- ข้อมูลการวิจัยที่
ได้จากโครงงาน
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ประชุมครูและบุคลากรในสาขาวิชา
เพื่อวางแผนและปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในสาขาวิชา และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของ
สาขาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
สำหรับรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
วางแผนการดำเนินงานการศึกษาวิจัย
แบบต่อเนื่องระยะยาวและติดต่อ
ประสานงานกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
นำทั้งในและต่างประเทศ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์และ
เตรียมการจัดการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ระดับโรงเรียน
เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้,
นิเทศการสอน และให้คำแนะนำ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาโครงงาน งานวิจัย
และฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง (ตาม
หนังสือเชิญเข้าร่วมต่าง ๆ)
สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุและอุปกรณ์
การทดลองทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ
จำหน่าย ซ่อมแซมและจัดซื้อเพิ่มเติม
ครูสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วัน เดือน ปี
ต.ค.63

งบประมาณ
-

ต.ค.63

-

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

-

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

60,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

30,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
20,000
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

71,240

20,000
201,240
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ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

- เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
- จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับ
โรงเรียน
- เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้,
นิเทศการสอน และให้คำแนะนำ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และ
งานวิจัย
- ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง (ตาม
หนังสือเชิญเข้าร่วมต่าง ๆ)
- สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุและอุปกรณ์
การทดลองทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ
จำหน่าย ซ่อมแซมและจัดซื้อเพิ่มเติม
- ครูสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
- ดำเนินงานการศึกษาวิจัยแบบต่อเนื่อง
ระยะยาว และดำเนินการกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ม.ค.64
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

90,000
20,000

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

20,000

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

10,000

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

40,000

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

10,000
20,000

210,000
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ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

- ประชุมครูและบุคลากรในสาขาวิชา
เพื่อวางแผนและปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในสาขาวิชา และระดม
ความคิดพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของ
สาขาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
- การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
สำหรับรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
- เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้,
นิเทศการสอน และให้คำแนะนำ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และ
งานวิจัย
- ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง (ตาม
หนังสือเชิญเข้าร่วมต่าง ๆ)
- ครูสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
- สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุและอุปกรณ์
การทดลองทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ
จำหน่าย ซ่อมแซมและจัดซื้อเพิ่มเติม
- ดำเนินงานการศึกษาวิจัยแบบต่อเนื่อง
ระยะยาว และดำเนินการกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

เม.ย.64

-

เม.ย.64

-

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

30,000

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

10,000

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

10,000
80,000

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

20,000

150,000
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ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

- เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้, 1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
นิเทศการสอน และให้คำแนะนำ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และ
งานวิจัย
- ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง (ตาม
หนังสือเชิญเข้าร่วมต่าง ๆ)
- นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ
ในช่วงวันวิทยาศาสตร์
- ครูสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
- สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุและอุปกรณ์
การทดลองทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ
จำหน่าย ซ่อมแซมและจัดซื้อเพิ่มเติม
- ดำเนินงานการศึกษาวิจัยแบบต่อเนื่อง
ระยะยาว และดำเนินการกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

30,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

10,000

ส.ค.64

20,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

20,000
60,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

10,000

150,000
711,240

711,240

บาท

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

425,545
70,230

215,465

หมายเหตุ
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2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ราคา/
หน่วย
1 - เตรียมความพร้อมเพื่อเข้า 60,000
ร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์
2 - เชิญวิทยากรภายนอกเข้า 30,000
มาให้ความรู้, นิเทศการ
สอน และให้คำแนะนำ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
โครงงาน และงานวิจัย
3 - ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการ 20,000
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ที่

รายการ

จำนวน

711,240

บาท
งบประมาณ

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

20,000

-

40,000

-

60,000

-

-

30,000

-

-

20,000

20,000 10,000

-

20,000

ครุภัณฑ์

รวม

ค่าตอบแทน
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ของตนเอง (ตามหนังสือ
เชิญเข้าร่วมต่างๆ)
4 - สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุ
และอุปกรณ์การทดลอง
ทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ
จำหน่าย ซ่อมแซมและ
จัดซื้อเพิ่มเติม
5 - ครูสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียน

71,240

-

-

-

20,000

-

20,000

-

31,240 50,000 100,000

-

-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

20,000
201,240

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1 - เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์
2 - จัดการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ระดับโรงเรียน
3 - เชิญวิทยากรภายนอก
เข้ามาให้ความรู้, นิเทศ
การสอน และให้
คำแนะนำรวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาโครงงาน และ
งานวิจัย
4 - ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
(ตามหนังสือเชิญเข้าร่วม
ต่างๆ)
5 - สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุ
และอุปกรณ์การทดลอง
ทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ

90,000

ราคา/
หน่วย
-

20,000

จำนวน

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

15,000 55,000 20,000

-

90,000

-

10,000 10,000

-

-

20,000

20,000

-

15,000 5,000

-

-

20,000

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

40,000

-

-

-

10,000 30,000 40,000
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จำหน่าย ซ่อมแซมและ
จัดซื้อเพิ่มเติม
6 - ครูสอนซ่อมเสริมให้กับ 10,000
10,000
นักเรียน
7 - ดำเนินงานการศึกษา
20,000
20,000
วิจัยแบบต่อเนื่องระยะยาว
และดำเนินการกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

-

-

10,000
20,000

210,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน

1 - เชิญวิทยากรภายนอก
30,000
เข้ามาให้ความรู้, นิเทศ
การสอน และให้
คำแนะนำรวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาโครงงาน และ
งานวิจัย
2 - ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการ 10,000
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
(ตามหนังสือเชิญเข้าร่วม
ต่างๆ)

3 - สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุ
และอุปกรณ์การทดลอง
ทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ

80,000

ราคา/
หน่วย
-

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

-

-

20,000

-

-

-

ค่าใช้สอย

20,000 10,000

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

-

-

30,000

-

-

10,000

30,000 50,000 80,000
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จำหน่าย ซ่อมแซมและ
จัดซื้อเพิ่มเติม
4 - ครูสอนซ่อมเสริมให้กับ 10,000
10,000
นักเรียน
5 - ดำเนินงานการศึกษา
20,000
20,000
วิจัยแบบต่อเนื่องระยะยาว
และดำเนินการกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

-

-

10,000
20,000

150,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน

1 - เชิญวิทยากรภายนอก
30,000
เข้ามาให้ความรู้, นิเทศ
การสอน และให้
คำแนะนำรวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาโครงงาน และ
งานวิจัย
2 - ครูสาขาฟิสิกส์เข้ารับการ 10,000
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
(ตามหนังสือเชิญเข้าร่วม
ต่างๆ)
3 - สำรวจ ตรวจ เช็ค วัสดุ 60,000
และอุปกรณ์การทดลอง
ทางฟิสิกส์ เพื่อทำการ
จำหน่าย ซ่อมแซมและ
จัดซื้อเพิ่มเติม

ราคา/
หน่วย
-

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

-

-

10,000

-

-

-

ค่าใช้สอย

20,000 10,000

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

-

-

30,000

-

-

10,000

20,000 40,000 60,000
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4 - ครูสอนซ่อมเสริมให้กับ 20,000
20,000
นักเรียน
5 - นำนักเรียนเข้าร่วมการ 20,000
5,000 15,000
แข่งขันต่าง ๆ ในช่วงวัน
วิทยาศาสตร์
6 - ดำเนินงานการศึกษา
10,000
10,000
วิจัยแบบต่อเนื่องระยะยาว
และดำเนินการกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

-

-

20,000

-

-

20,000

10,000

150,000

16. สถานที่ดำเนินการ
- สาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1.
มีค่าสูงขึ้น
2.
3.
4.
5.
สอน
6.
7.
8.

ผลการสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาค และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในรายวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
นักเรียนสามารถเข้าสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นักเรียนสนใจทำโครงงานสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มากขึ้น
ครูและบุคลากรในสาขาฟิสิกส์มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
มีสื่อ นวัตกรรม พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมีความสนใจและให้ความสำคัญในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์มากขึ้น
พัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาฟิสิกส์ ให้ดียิ่งขึ้น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายนิวัฒน์ วรสาร)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาชีววิทยา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ และบุคลากรสาขาชีววิทยา
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นัก
คิดค้นและนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
4. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมตํากวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายใน
ประเทศ ไมต่ำกวาปละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10
5. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
6. นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไมนอยกวา 150 คน ไดรับคัดเลือกเขาแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับประเทศ ไดรับเหรียญรางวัลไมนอยกวา 50 เหรียญ และไดรับการคัดเลือกเขาคายเพื่อ
คัดเลือกผูแทนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ คาย 1 จํานวนไมนอยกวา 30 คน
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9. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร วิธีสอน และการประเมินการเรียนการสอนตลอดจน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในสาขาชีววิทยา ตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ทั้งที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
การปฏิบัติจริง และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นวิจัย การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
สาขาชีววิทยา และการแข่งขันระดับชาติ การมีจิตวิญญาณของนักวิจัย ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของ
โรงเรียน ตลอดจนการจัดหาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จากข้อมูลสารสนเทศของสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ
ดังนั้นสาขาชีววิทยา จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งผู้เรียนและบุคลากรในสาขาวิชาชีววิทยา ที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มคี วาม
สามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active teaching และ Active learning ได้
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาในสาขาชีววิทยา สำหรับนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช วิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning and
teaching การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อการสอนโดยใช้สื่อ
ICT ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ และส่งเสริมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในสาขาชีววิทยาให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การสอน
5. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถผลิต จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ มีสมรรถนะเฉพาะทางในการทำงานที่สูงขึ้น
7. เพื่อพัฒนาครูในการทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8. เพื่อพัฒนาพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาชีววิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์
ข้อสอบทุกรายวิชา
9. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสาขาชีววิทยา
10. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการซ่อม-เสริม และเพิ่มเติมความรู้วิชาชีววิทยาแก่นักเรียนทั้งในและนอก
เวลาราชการ
11. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชา
ชีววิทยา
12. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับความรู้ทางด้านชีววิทยาอย่างหลากหลาย มีคุณลักษณะของ
นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
13. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลความรู้ทางวิชาชีววิทยา โดยการเข้าร่วมทดสอบ แข่งขันในสนาม
สอบต่าง ๆ
11. เป้าหมาย
11.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ครูทุกคนในสาขาชีววิทยามีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อครบทุกรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในสาขาชีววิทยา ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active learning and teaching การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM มีการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ
และสื่อการสอนโดยใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีบันทึกหลังสอน รายงานภาคเรียนละ
1 ครั้ง
3. ครูทุกคนในสาขาชีววิทยามีเอกสารประกอบการสอนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมครบทุก
รายวิชา
4. ครูในสาขาวิชาได้รับการนิเทศภายในสาขาวิชาโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) อย่างน้อยภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง
5. มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และสำนักงาน ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
6. ครูทุกคนพัฒนาวิธีการวัดผล และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบ
ทุกรายวิชา
7. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง
8. ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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9. จัดอบรมเชิงปฏิ บั ติการการจัดการเรียนการสอนในลั กษณะ Active learning and teaching การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM และการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อการสอนโดยใช้สื่ อ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้น โดยพิจารณาจาก
10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1 อยู่ในระดับ 3.50
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ของนักเรียนทั้งหมด
10.2 นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 90%
ของนักเรียนทั้งหมด
10.3 นักเรียนระดับชั้น ม.6 มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 ของระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10.4 นักเรียน ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์ขยายผล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้สมัคร และ สามารถผ่านเข้า ค่าย 2 ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนที่ผ่านค่าย 1
และสามารถผ่านเข้าค่าย 3 ได้อย่าง น้อย 2 คน
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่นักเรียน ดังนี้
10.1 กิจกรรมคลินิกวิชาการ ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
10.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
10.3 กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ภาคเรียนละ 30 ชั่วโมง
10.4 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่หน่วยงานภายนอกจัด ปีการศึกษาละ 20 ครั้ง
10.5 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
12. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สวนแสดงพรรณ
ไม้ และสวนพรรณพืชในโครงการสมาร์ทฟาร์ม
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (PCCM Bio
contest 2021) โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่บริการ
11.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. สาขาชีววิทยามีหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ อุดมการณ์
และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. สาขาชีววิทยามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนการจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะ Active learning and teaching และแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใช้จัดการเรียนการสอนได้
4. นั กเรีย นทุกระดับ ชั้น มีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนวิทยาศาสตร์ สาขาชีว วิท ยาสู งขึ้น และมีผ ลการ
ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
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5. นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติและคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อสาขา
ชีววิทยา

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดกิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้
ฉบับย่อทุกรายวิชาในสาขาวิชา
ชีววิทยา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อทุก
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา

แหล่งข้อมูล
- แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อของ
รายวิชาชีววิทยา
-รายงานการใช้
แผน
2. จัดการเรียน - ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ - มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น - แผนการจัดการ
การสอนอย่างมี Active learning and teaching, ผู้เรียนเป็นสำคัญ
เรียนรู้
ประสิทธิภาพ STEM, บูรณาการการใช้
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ - บันทึกการหลัง
ภาษาอังกฤษ
Active learning and
สอน
- การจัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่ teaching และการจัดการเรียน - แบบบันทึก
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
การสอนในรูปแบบ STEM
กิจกรรม PLC
ชีววิทยา จัดทำนวัตกรรมและสื่อ มีการบูรณาการการใช้
การสอนโดยใช้ ICT
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนา
การสอนทุกรายวิชา และมีการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น บันทึกรายงานผลการใช้แผน
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการ - มีกระบวนการ PLC ในการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
พัฒนากระบวนการจัดการ
Active learning and teaching เรียนรู้วิชาชีววิทยา
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
3. จัดหาวัสดุ
สื่อ และอุปกรณ์
อย่างเพียงพอ
และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้

- จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่มี
ความหลากหลาย เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
- จัดทำนวัตกรรมและสื่อการสอน
โดยใช้ ICT
- จัดอบรมการใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น google

- มีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่มี
- บันทึก รายงาน
ความหลากหลาย เอื้อต่อการ การใช้สื่อ และ
จัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
นวัตกรรมของครู
- ครูจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
โดยใช้กิจกรรม Active
learning และมีนวัตกรรมและ
สื่อการสอนโดยใช้ ICT
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ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
classroom

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครูมีสื่อการสอนอย่างน้อย
คนละ 1 เรื่องต่อภาคเรียน

แหล่งข้อมูล

ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
4. พัฒนาวิธีการ -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
วัดผลและ
ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
ประเมินผล
ของกลุม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ได้แบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคทุกภาคเรียน

5. วิจัยในชั้น
เรียน

ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้

6. กระบวนการ
นิเทศติดตาม
การจัดการ
เรียนรู้ของครู

- ดำเนินการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้ของครูโดยครูใน
สาขาวิชาหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)
ตามปฏิทินการนิเทศ
- สรุปรายงานผลการนิเทศ
กิจกรรมการร่วมพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอน ประชุม อบรม
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานทาง
วิชาการต่างๆ
1. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
- กิจกรรมคลินิกวิชาการ
(การซ่อม-เสริม และเพิ่มเติม)
ในช่วงเวลา 16.30-18.30 น.
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความ
พร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ
การแข่งศิลปหัตถกรรม

ครูทุกคนในสาขาวิชาชีววิทยา
ใช้การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อยปีการศึกษาละ
1 เรื่อง
มีกระบวนการนิเทศติดตามการ - แบบนิเทศ
จัดการเรียนรู้ของครู
ติดตามการจัดการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เรียนรู้
- แบบบันทึก
กิจกรรม PLC

7.พัฒนา
ครูผู้สอน

8. พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน

ครูทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา
1. นักเรียนไม น้อยกวา
รอยละ 80 มีผลการเรียน
เฉลี่ยทุกรายวิชา 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา
วิทยาศาสตร์ อยูในตําแหนง
ไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
4. นักเรียนผ่านการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล
- แบบทดสอบ
กลางภาคและ
ปลายภาค
- แบบบันทึก
กิจกรรม PLC
- วิจัยในชั้นเรียน
- บันทึกหลังสอน

- รายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรม การ
ประชุม อบรม
สัมมนาของครู
- รายงานการจัด
กิจกรรมคลีนิก
วิชาการ
- รายงานการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
ต่างๆ
- รายงานการเข้า

60
ต้องการ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- กิจกรรมการร่วมทดสอบ
ความสามารถจากหน่วยงาน
ภายนอก/สนามสอบต่าง ๆ
- กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการ
ทางชีววิทยา
2. พัฒนากิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการ
- รับสมัครนักเรียนทีผ่ ่านการ
คัดเลือกเข้าค่ายสาขาชีววิทยา
สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ค่าย 2 หรือ สสวท.
เพื่อเป็นวิทยากร พี่สอนน้อง
- จัดกลุ่มนักเรียนที่สนใจสอบ
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
สาขาชีววิทยา
- จัดกิจกรรมพี่สอนน้องโอลิมปิก
วิชาการ สาขาชีววิทยาให้นักเรียน
ที่สนใจตั้งแต่เวลา16.30–18.30 น.
- ส่งเสริมให้นักเรียนสมัครสอบ
สอวน.สาขาชีวิทยาและการนำไป
สอบยังสนามสอบ
- สรุปรายงานผลการสอบคัดเลือก
โครงการ สอวน.สาขาชีววิทยา
9. นักเรียนทำ 1. จัดกิจกรรมจุดประกายโครงงาน
โครงงาน
ชีววิทยาแก่นักเรียน
วิทยาศาสตร์
2. ฝึกทักษะ และปฏิบัติการ
ในสาขา
การใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาไม่น้อย หลังเลิกเรียน
กว่าร้อยละ 20
ของโครงงาน
ทั้งหมด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความสามารถรายการต่างๆ
ที่หน่วยงานภายนอกจัด
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
อย่างน้อย 3 รายการ
5. นักเรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของผู้สมัครผ่าน
การคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.
ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และศูนย์ขยายผล และ ผ่านเข้า
ค่าย 2 ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของนักเรียนที่ผ่านค่าย 1 และ
สามารถผ่านเข้าค่าย 3 ได้อย่าง
น้อย 2 คน

แหล่งข้อมูล
ร่วมแข่ง
ศิลปหัตถกรรม
- รายงานการจัด
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่
โครงการโอลิมปิก
วิชาการ
- รายงานการผล
การคัดเลือกเข้า
ค่ายโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.)
- เกียรติบัตร

- มีโครงงานวิทยาศาสตร์
ในสาขาชีววิทยา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจำนวนโครงงานทั้งหมด

- รายงานข้อมูล
โครงงานนักเรียน
- บันทึกการทำ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน
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10. จัดกิจกรรม
แข่งขันความรู้
ความสามารถ
ชีววิทยา
ระดับม.ปลาย
(PCCM Bio
contest 2021)
11.มีแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ชีววิทยาอย่าง
หลากหลายและ
มีคุณภาพ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
- รับสมัครนักเรียนผู้ร่วมทดสอบ
-จัดทำข้อสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
- ดำเนินการแข่งขันตามปฏิทิน
-สรุปการจัดกิจกรรม
1. จัดเตรียมห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชและเรือนอนุบาลกล้าไม้
ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาชีววิทยา วิชานวัตกรรม
และวิชาโครงงาน
2. จัดเตรียมสวนพรรณไม้ที่มีความ
หลากหลายและพร้อมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ตัวแทนนักเรียนในโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการเข้าร่วมแข่งขัน
ความสามารถวิชาชีววิทยา
ระดับ ม.ปลาย

สาขาชีววิทยา มีแหล่ง
เรียนรู้ ห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช เรือนอนุบาล
กล้าไม้ และสวนแสดง
พรรณพืช ที่มคี วามหลาย
หลาย มีคุณภาพสอดคล้อง
ต่อการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา วิชานวัตกรรม
และวิชาโครงงาน

แหล่งข้อมูล
-รายงานการ
ดำเนินงานการ
ทดสอบความ
สามารถทางด้าน
วิชาชีววิทยา
ระดับ ม.ปลาย
-รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้
-รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม
ห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชและ
สวนแสดงพรรณไม้
ทางชีววิทยา
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
13.1 ไตรมาส 1-4 รวมงบประมาณ จำนวนเงิน 726,950 บาท
13.2 ไตรมาส 1 ( 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) รวมงบประมาณ จำนวนเงิน 466,950 บาท
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ต.ค.63
ประชุมเพื่อวางแผน ทบทวนแผนปฏิบัติงาน
และรายวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 และระดมความคิดพัฒนา
การปฏิบัติภารกิจของสาขาชีววิทยาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ต.ค.63
- จัดทำแผนฉบับย่อของกลุ่ มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ต.ค.63
ครูในสาขาวิชาชีววิทยาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ 2/2563 ฉบับสมบูรณ์
ต.ค.63
- ปรับปรุงห้องสำนักงานสาขาชีววิทยา เช่น
ติดพาร์ทิชั่น จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ห้องสำนักงานและซ่อม
เครื่องปริ้นส์ ให้มีความพร้อมใช้งานได้
ต.ค.63- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้
พ.ย.63
ในห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนให้สมบูรณ์
ต.ค.63- - จัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
ธ.ค. 63
เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทั้งภายในโรงเรียนและร่วมกับครูสาขาชีววิทยาทั้ง
12 โรงเรียน
- จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active learning and teaching การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
ต.ค.63
นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ต.ค.63
ต.ค.63พ.ค.63
1 ต.ค.63 -

งบประมาณ
-

10,000

12,950
-

จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
รายวิชาในสาขาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2/2563
จัดทำนวัตกรรมและสื่อการสอนโดยใช้ ICT

4,000

- จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อม-เสริม)

5,000

5,000

63
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ต่อ)
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

วัน เดือน ปี
31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63

1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63

1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ในช่วงเวลา 16.30-18.30 น.
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา
ครูในสาขาวิชาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ครูในสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษในการจัด
การศึกษา องค์ความรู้อื่นๆ
พัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จัดทำเรือนอนุบาลกล้าไม้และสวนแสดงพรรณไม้
โดยเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยงมาให้ความรู้
ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช และชุมนุมพฤกษศาสตร์ หรือชุมนุมที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีววิทยา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อจุดประกายโครงงาน

ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูโดยครู
ในสาขา บุคลากรในโรงเรียนหรืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (PLC)
1 ต.ค.63 - กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการ
31 ธ.ค. 63 แข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งศิลปหัตถกรรม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – - กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 31 มี.ค.64 เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งภายในโรงเรียน
และร่วมกับครูสาขาชีววิทยาทั้ง 12 โรงเรียน
- จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active learning and teaching การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้

งบประมาณ
5,000
10,000
10,000

300,000
100,000

20,000

10,000

5,000
466,950
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ไตรมาส

วัน เดือน ปี

ไตรมาสที่ 2 (ต่อ)
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

ม.ค.64 –
ก.พ.64
ม.ค.64 –
ก.พ.64
ม.ค.64
ม.ค.64 –
ก.พ.64
ม.ค.64มี.ค.64
ม.ค.64 –
ก.พ.64
ม.ค.64 –
ก.พ.64
ก.พ.64

ไตรมาส 3
1 เม.ย.64–30 มิ.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้
ในห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดสวนแสดงพรรณไม้
และชุมนุมพฤกษศาสตร์
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
- จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางชีววิทยา
(PCCM Biocontest 2021)
- จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อม-เสริม)
จัดกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา

งบประมาณ
10,000
10,000

ใช้งบประมาณ
จากการสมัคร
5,000
5,000

จัดกิจกรรมสอนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
วิทยากร ภายนอก
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์จากเพื่อจุด
ประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยครูในสาขาหรือ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
และจัดกิจกรรมPLC
ก.พ.64
แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
มี.ค.64
บุคลากรสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ ณ.หน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนการสอน
ม.ค.64 – ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและแสดงผลงานในสนาม
ก.พ.64
สอบหรือหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

85,000

1 เม.ย.64

10,000

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้
ในห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน
1 เม.ย.64 – - จัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
30 มิ.ย.64 เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10,000
10,000
5,000

5,000
10,000

10,000

-
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ไตรมาส
ไตรมาส 3 (ต่อ)
1 เม.ย.64–30 มิ.ย.64

วัน เดือน ปี

1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64

1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –
30 มิ.ย.64
1 พ.ค.64 –

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ทั้งภายในโรงเรียนและร่วมกับครูสาขาชีววิทยาทั้ง
12 โรงเรียน
- จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active learning and teaching การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และการจัดสวนแสดงพรรณไม้
- จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อม-เสริม)

งบประมาณ

10,000
5,000

- จัดกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา

5,000

จัดกิจกรรมสอนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
วิทยากร ภายนอก
ครูในสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษในการจัด
การศึกษา องค์ความรู้อื่นๆ
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกให้ความรู้เพื่อจุด
ประกายโครงงานวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทางด้านชีววิทยาเพื่อ
จุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยครูในสาขาหรือ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งศิลปหัตถกรรม
จัดกิจกรรมสอนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
วิทยากร ภายนอก
บุคลากรสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา

20,000
10,000

10,000
10,000

10,000
5,000

5,000
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ไตรมาส

ไตรมาส 3 (ต่อ)

ไตรมาส 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ดำเนินการ
30 มิ.ย.64
ทางวิชาการ ณ.หน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนการสอน
1 พ.ค.64 – ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน
30 มิ.ย.64
ในสนามสอบหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทั้งภายในโรงเรียนและร่วมกับครูสาขาชีววิทยาทั้ง
12 โรงเรียน
- จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active learning and teaching การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM และบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้

งบประมาณ

5,000
90,000
-

จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้
ในห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และการจัดสวนแสดงพรรณไม้
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา
จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ (การซ่อม-เสริม)

10,000

จัดกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา

5,000

จัดกิจกรรมสอนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
วิทยากรภายนอก
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกให้ความรู้เพื่อจุด
ประกายโครงงานวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทางด้านชีววิทยาเพื่อ
จุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้

5,000

5,000

5,000

10,000
10,000
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ไตรมาส

ไตรมาส 4 (ต่อ)
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

วัน เดือน ปี
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยครูในสาขาหรือ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งศิลปหัตถกรรม
เตรียมความพร้อม/นำนักเรียนแข่งขันตอบปัญหา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และรายการอื่นๆ
จัดกิจกรรมสอนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
วิทยากร ภายนอก
ส่งนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการตามที่ได้รับ
เชิญจากหน่วยงานต่างๆ
บุคลากรสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ ณ.หน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนการสอน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

รวมงบประมาณไตรมาสที่ 1-4 เป็นจำนวนเงินรวม

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000

85,000
726,950
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 726,950 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
221,950
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
85,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
420,000
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 726,950 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน

ปรับปรุงห้องสำนักงาน
สาขาชีววิทยา จัดซื้อพาร์ทิชั่น
โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องสำนักงาน
2 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
1 ชุด
จัดการเรียนรู้ ในห้อง
ปฏิบัติการและห้องเรียน
3 จัดเตรียมห้องเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
เนื้อเยื่อพืช เรือนอนุบาล
กล้าไม้ ให้มีความพร้อม
สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้
4 ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดสวน
1
แสดงพรรณไม้
5 จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
วิชาชีววิทยา
6 จัดทำนวัตกรรมและสื่อการ
สอนโดยใช้ ICT
7 จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ
(การซ่อม-เสริม)
8 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ปฏิบัติการชีววิทยา
9 ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1 ครัง้
การอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัด
การศึกษา ในการจัดการ
จัดการเรียนการสอน
10 ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม/

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

1

ค่าวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

รวม

10,000

10,000

12,950

12,950

300,000 300,000

100,000 100,000
4,000

4,000

5,000

5,000

5,000

5,000
5,000

10,000

5,000
10,000

20,000

20,000
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ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ชมรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
11 จัดอบรมความรู้ทางด้าน
1 ครั้ง
10,000
ชีววิทยาเพือ่ จุดประกายการ
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์
12 ศึกษาดูงานเพื่อจุดประกาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
13 เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมและการ
แข่งขันในหน่วยงานต่าง
รวม
35,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่าวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

รวม
10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

10,000

39,000

42,950 400,000
466,950

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1

จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
จัดการเรียนรู้ ในห้อง
ปฏิบัติการและห้องเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดสวน
แสดงพรรณไม้
จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ
(การซ่อม-เสริม)
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ปฏิบัติการชีววิทยา
จัดกิจกรรมสอนเสริมจาก
วิทยากรภายนอก
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อจุด
ประกายโครงงานวิทยาศาสตร์

2
3
4
5
6

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

1

ค่าวัสดุ

รวม

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000
5,000

1

ครุภณ
ั ฑ์

5,000

5,000
5,000

5,000

5,000
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ที่

รายการ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในสนามสอบต่างๆ
8 เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
9 ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสอน
10 ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
ศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการศึกษา
11 นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
รวม

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

7

ค่าวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

10,000

10,000
5,000

5,000

10,000

1

10,000

10,000

10,000

20,000

5,000

35,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

รวม

5,000

25,000 30,000
85,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

1

จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
จัดการเรียนรู้ ในห้อง
ปฏิบัติการและห้องเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดสวน
แสดงพรรณไม้/ชุมนุม
พฤกษศาสตร์
จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ

2

3

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

5,000

10,000

5,000

ค่าวัสดุ

5,000

ครุภณ
ั ฑ์

รวม
10,000

10,000

5,000
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(การซ่อม-เสริม)
4

จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ปฏิบัติการชีววิทยา
5 จัดกิจกรรมสอนเสริมจาก
วิทยากรภายนอกหรืออาจารย์
จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
6 วิทยากรภายนอกบรรยาย
พิเศษทางชีววิทยา และจัด
กิจกรรมเพื่อจุดประกายและ
ส่งเสริมการทำโครงงาน
7 ศึกษาดูงานเพื่อจุดประกาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
8 นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
9 เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะหรือ
กิจกรรมต่างๆ
10 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
และร่วมกิจกรรมในสนามสอบ
ต่างๆ
11 ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
ศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการศึกษา
12 ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสอน
รวม

5,000

5,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง

10,000

5,000

65,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

5,000

10,000

5,000

30,000 10,000
90,000
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
จัดการเรียนรู้ ในห้อง
ปฏิบัติการและห้องเรียน
2 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและ
การจัดกิจกรรมจัดสวนแสดง
พรรณไม้/พฤกษศาสตร์
3 - จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ
(การซ่อม-เสริม)
4 - จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ปฏิบัติการชีววิทยา
5 จัดกิจกรรมสอนเสริมจาก
วิทยากรภายนอก
6 วิทยากรภายนอกบรรยาย
พิเศษทางชีววิทยา และจัด
กิจกรรมเพื่อจุดประกายและ
ส่งเสริมการทำโครงงาน
7 ศึกษาดูงานเพื่อจุดประกาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
8 นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
9 เตรียมความพร้อมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันวัน
วิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรม
จากหน่วยงานต่างๆ
10 กิจกรรมสอนเสริมจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
11 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

1

1

ค่าวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

รวม

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1ครั้ง

5,000

5,000

1ครั้ง

10,000

10,000

1ครั้ง

10,000

10,000

1ครั้ง

5,000

5,000

1ครั้ง

1ครั้ง

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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ที่

รายการ

กิจกรรมในสนามสอบต่างๆ
12 ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
การอบรมการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสอน
รวม

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1ครั้ง

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

5,000

115,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าวัสดุ

5,000

รวม

ครุภณ
ั ฑ์

10,000

10,000 55,000
85,000

16. สถานที่ดำเนินการ
16.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16.2 ภาควิชาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.3 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพื้นที่บริการ
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17.1 ภาควิชาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17.2 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพื้นที่บริการ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
18.1 มีห ลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เหมาะสมกับผู้มีความสารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
18.2 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้น และมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
18.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีสูงขึ้น
18.4 ครูสาขาวิชาชีววิทยามีศักยภาพสูงด้านวิชาการ การวิจัย มีนวัตกรรมและสื่อการสอนด้าน ICT มี
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน
18.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะการใช้ ICT และทักษะภาษาอังกฤษ
18.6 มีแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และสวนแสดงพรรณไม้ที่มีคุณภาพ ที่สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

75
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

76
แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ การพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 726,950 บาท
งบประมาณไตรมาส/

หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดหมู่งบประมาณ

1.1

1.2

2.1

ไตรมาสที่ 1

35,000

70,000

60,000

ไตรมาสที่ 2

100,000

40,000

50,000

ไตรมาสที่ 3

100,000

30,000

20,000

ไตรมาสที่ 4

115,000

10,000

55,000

รวม
รวมทั้งหมด

2.2

หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

350,000 150,000 185,000
726,950

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
************************

1. แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตร สือ่ และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อ 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อ 3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
นำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
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พื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
4. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 65 มีผลการประเมินประดับนานาชาติของกลุ มประเทศ OECD (PISA) สูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลว
5. จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเพื่อคัดเลือกผู้แทน
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ค่าย 1 ไม่น้อยกว่า 20 คน
6.จำนวนนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับประเทศและได้รับเหรียญรางวัล ไม่น้อยกว่า 1 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอร
เซ็นไทลที่ 92
5. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมตํากวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายในประเทศ
ไมต่ำกวาปละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนนัก
วิจัยอยางนอยรอยละ 10
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6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผู แทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 5
โครงงาน ในจํานวนนี้ 1 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
9. หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐมนตรี ได้ ม ี มติ ในคราวประชุ มเมื ่ อวั นที ่ 25 พฤศจิ กายน 2553 เห็ นชอบให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีระยะเวลาดำเนินการ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีคุณภาพระดับเดียวกั บโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้นในอนาคต สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไปตามนโยบายการ
พัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรัฐบาล และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับโอกาสมากขึ้น
นับแต่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในปีการศึกษา 2554 ได้มีนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จบ
การศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2558 - 2560 พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในจำนวน
นี้ประมาณร้อยละ 72 ศึกษาต่อทางด้าน STEM นอกจากนั้น นักเรียนยังได้รับทุนไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศใน
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่อยู่ในลำดับต้นๆ และไม่เกินลำดับที่ 100 ของโลกเป็นจำนวนมาก เช่น Imperial College
London, University of New South Wale, Perdue University, Tsinghua University, Hong Kong University
of Science and Technology, City University of Hong Kong, Tokyo Institute of Technology, Boston
University เป็นต้น
นอกจากนั ้ น ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2554 – 2563 นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ผลการสอบ PISA ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปี 2561 ได้คะแนนผลการสอบ PISA สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ OECD มากและอยู่ใน
ระดับเดียวกับประเทศที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของโลก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ใน
ระดับดีมากเช่นกัน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์สูงมาก
นอกจากผลงานทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ แล้ ว กลุ ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้ เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ โดยหวังว่าในอนาคต นักเรียน
เหล่านี้จ ะกลับ มาช่ว ยกัน พัฒ นาประเทศชาติ ของเราต่อไปในอนาคต ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ จำนวนมากอีกด้วย
การดำเนิ น งานพั ฒ นาโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ในช่ ว งระยะเวลาต่ อ ไป
ก็ยังจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ เช่นเดียวกับการดำเนินการที่ผ่านมา โดยจะ
พยายามจัดกิจกรรมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
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สภาพปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ที่จ ัดการศึ กษาสำหรั บ นั กเรีย นที ่มี ศั กยภาพสูง หรื อมี ค วามสามารถพิเ ศษด้า นคณิ ตศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับประเทศ (onet) คะแนน
เฉลี่ย 77.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24.08 นักเรียนได้คะแนนคณิตศาสตร์ 100 คะแนนมีจำนวน 17 คน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับประเทศ (onet) คะแนนเฉลี่ย 62.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.51
นักเรียนได้คะแนนคณิตศาสตร์ 100 คะแนนมีจำนวน 4 คน และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90 นักเรียน
สามารถผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 1 จำนวน..35..คน ค่าย 2 จำนวน …18.. คน
นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (GPA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3.72 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (GPA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.15
ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบาย Thailand 4.0 และสร้ า งความมั ่ น ใจให้ ก ั บ กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น จากประเทศต่ า ง ๆ ที ่ จ ะเข้ า มาลงทุ น
ในอุ ต สาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื ่ น ๆ ของประเทศ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ย 3.5ขึ้นไปและมีผลการ
ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อครบทุกรายวิชาในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เพื่อให้ครูทุกคนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสม
และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
4. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์พัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา
5. เพื่อให้ครูทุกคนใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
6. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
7. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการซ่อม-เสริมความรู้คณิตศาสตร์ทั้งในและนอกเวลาราชการ
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8. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้คณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย เช่น เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง และ
วิทยากรทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน
9. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนโดยจัดชุมนุม
คณิตศาสตร์สอดคล้องกับรายการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่ กลุ่มอัจฉริยภาพคณิตศาสตร กลุ่มSudoku
กลุ่ม A-math กลุ่มสร้างสรรค์ผลงาน GSP กลุ่มคิดเลขเร็ว กลุ่มโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมีครูที่ปรึกษา
ประจำกลุ่ม ๆ ละ 2 คน
10. เพื่อจัดบรรยากาศทางการเรียนให้เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์และส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เช่น
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (ค่ายพี่เพื่อน้อง/ค่ายพัฒนาโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ฯลฯ )
11. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยการร่วมทดสอบสนามสอบต่าง ๆ
12. เพื่อพัฒนาคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (0-net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อครบทุกรายวิชาในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
2. ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการบันทึก
รายงานผลการใช้แผนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ครูทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม Active learning และPLC
4. ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์พัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ
โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชาอย่าง
5. ครูทุกคนใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
6 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งในแต่
ละภาคเรียน
7.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยพิจารณาจาก
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.50 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ของนักเรียนทั้งหมด
7.2 นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 90% ของ
นักเรียนทั้งหมด
8. นักเรียนมีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(0-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งระดับ ม.3 และ ม.6
9. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติไม่ต่ำกว่า 5 คน
11.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ
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1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์
และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
3. นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ในระดับชาติหรือนานาชาติและคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1. คุณภาพ
ของนักเรียน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน โดย
1.1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
1.2 จัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
เพื่อซ่อม-เสริมนักเรียนหลังเลิกเรียน
1.3 สอนเสริมคณิตเพิ่มพูนนักเรียน
ในวันอังคาร
คาบ 9 – 10
1.4 จัดหาวิทยากรภายนอก เช่น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มา
ให้ความรู้เนื้อหาที่สูงขึ้นในวันเสาร์ –
อาทิตย์
1.5 ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ใน
งานหรือกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
สมาคมคณิตศาสตร์
1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน
คณิตศาสตร์ให้มากขึ้น โดยการเชิญ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมา
อบรม เรื่อง Coding และศึกษาดู
งานเกี่ยวกับโครงงาน
1.7 จัดกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าค่าย
สอวน.คณิตศาสตร์และจัดกิจกรรมพี่
สอนน้อง โดยรุ่นพี่ที่ผ่านค่ายสอวน.

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50
ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร
อยูในตําแหนง ไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทล
ที่ 90
4. นักเรียนมีผ ลการประเมิน ประดั บ
นานาชาติ ข องกลุ มประเทศOECD
(PISA) สู ง กว าค าเฉลี ่ ย ของประเทศ
พัฒนาแลว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50
ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร อยูในตํา
แหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป
(GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร
(PAT 1) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอร
เซ็นไทลที่ 90
4. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือก
ใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอใน

แหล่งข้อมูล
ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
ในวิชาคณิตศาสตร์
- รายงานผลการ
ประเมินประดับ
นานาชาติของกลุม
ประเทศOECD
(PISA)

- รายงานผลการ
ทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) ความ
ถนัดทางคณิต
ศาสตร (PAT 1)
- รายงานผลการ
- เกียรติบัตร/
เหรียญรางวัล
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ต้องการ
2. ครูมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับครู
โรงเรียน
วิทยาศาสตร์
นานาชาติ

ค่าย 2 ขึ้นไป เตรียมความพร้อมให้
นักเรียน วันอังคาร คาบ 9 – 10
1.8 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสนามสอบ
ต่างๆเพื่อวัดระดับความรู้

เวทีนานาชาติ ไมต่ำกว่า 5 โครงงาน
และไดรางวัลในระดับชาติ 1 โครงงาน
5. นักเรียนไมนอยกวา 3 คนได้รับ
คัดเลือกแขงขันโอลิมปก วิชาการ
ระดับชาติและไดรับเหรียญรางวัลไมน
อยกวา 1 เหรียญ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ของครู โดย
2.1 นำกิจกรรม PLC มาขับเคลื่อน
การดำเนินงานของกลุ่มสาระฯ
ทั้งการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ เอกสารประกอบการ
สอน การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
และการนิเทศการสอนของครู
2.2 จัดอบรมการจัดกิจกรรม
Active learning และใช้
โปรแกรม Geogebra จัดทำสื่อ
2.3 จัดอบรมการใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น google
classroom blog ฯลฯ
ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ครูทุกคนมีผลการประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ระดับ ดีเยี่ยม ขึ้นไป
2.ครูทุกคนได้รับการนิเทศภาคเรียน
และ 1 ครั้ง
3. ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชัน้ เรียน
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
4.ครูทุกคนจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม Active
learning
5. ครูทุกคนใช้ ICT ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

แหล่งข้อมูล
- รายงานผลการใช้
แผนการจัดการ
เรียนรู้

6. ครูร้อยละ 60 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน
ระดับนานาชาติ

- ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษครู
- รายงานการใช้
ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน

- รายงานผลการ

ผ่านการคัดเลือก
สอวน.คณิตศาสตร์
ค่าย 1,2 และ
สสวท.

- รายงานผลการ
นิเทศการสอน
- รายงานการส่ง
วิจัยในชั้นเรียน
- . รายงานผลการ
ใช้หลักสูตรของครู

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ต้องการ
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 – 31
ธ.ค.64

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ประชุมครูในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
- ทบทวนแผนปฏิบัติการ/จัดทำ
10 – 12 ต.ค. 63
ปฏิทินการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
6 – 7 พ.ย. 63

แหล่งข้อมูล
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- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
จัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องพิมพ์ ขายึด
26 – 27 พ.ย. 63
โปรเจกเตอร์
- จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อสอน
คณิตศาสตร์เพิ่มพูน และสอวน.
ต.ค. – ธ.ค. 63
คณิตศาสตร์ คาบ 9 – 10 ในวัน
อังคาร
พ.ย. – ธ.ค. 63
- กิจกรรมPLC การจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน ระยะ1
29 – 30 ธ.ค.63
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ
โครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียน 50 ธ.ค. 63
คน
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- จัดอบรมเชิงเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที2่ 1 ให้แก่ครู
จังหวัดมุกดาหาร 30 คน

70,000
20,000

20,000
59,500
10,000
74,435
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.64

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ประชุมครูในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
- ทบทวนแผนปฏิบัติการ/จัดทำปฏิทินการ
นิเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการจัดการ
เรียนรู้ เช่น เครื่องพิมพ์ ขายึดโปรเจกเตอร์
- จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อสอนคณิตศาสตร์
เพิ่มพูน และสอวน.คณิตศาสตร์ คาบ
9 – 10 ในวันอังคาร
- กิจกรรมPLC การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ระยะ1
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ
โครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียน 50 คน
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- จัดอบรมเชิงเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที2่ 1 ให้แก่ครูจังหวัดมุกดาหาร 30 คน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
กิจกรรมที่ดำเนินการ

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

10 – 12 ต.ค. 63
6 – 7 พ.ย. 63

70,000

26 – 27 พ.ย. 63

20,000

ต.ค. – ธ.ค. 63

20,000

พ.ย. – ธ.ค. 63

59,500

29 – 30 ธ.ค.63

10,000

ธ.ค. 63

74,435

วัน เดือน ปี

253,935
งบประมาณ

- จัดคลินิกคณิตศาสตร์ เที่ยง หลังเลิกเรียน 1 ม.ค. – 25 มี.ค.64
- จัดสอนคณิตศาสตร์เพิ่มพูน คาบ 9 – 10 1 ม.ค. – 25 มี.ค.64
ในวันอังคาร
- เรียนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
ม.ค. – มี.ค.64
วิทยากรภายนอก
- นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ม.ค.6 – ก.พ.3
- การทำวิจัยในชั้นเรียน ระยะ 2
ม.ค.64
- ส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์สนามสอบ
ม.ค. – มี.ค.64
ต่างๆตามความเหมาะสม
- ซ่อมแซมประตู ตู้ ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระ
มี.ค.64
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

15,000
30,000
45,000
30,000
20,000
70,000
210,000
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ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63

ประชุมครูในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
- ทบทวนแผนปฏิบัติงานและรายวิชาที่เปิด
สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการจัดการ
เรียนรู้
- จัดสอนคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมศึกษาต่อสถาบัน Kosen ระดับชั้น
ม.4 คาบ 9 – 10 ในวันอังคาร
- เรียนเสริมจากอาจารย์มหาวิทยาลัย/
วิทยากรภายนอก
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
- กิจกรรมทดสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Tedet)
- เตรียมความพร้อม/นำนักเรียนแข่งขัน
ตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
รายการอื่นๆ

25 เม.ย.64

พ.ค. 2564

75,600

พ.ค. – มิ.ย.64

20,000

พ.ค. – มิ.ย.64

30,000

ก.ค. – 30 ก.ย.64

125,600
86,400

ส.ค. – 30 ก.ย.64

14,250

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

100,650
690,185

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 690,185 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

400,150
74,435

หมายเหตุ
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หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

215,600
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ที่
1.

2.

3.

4.
5.
6.

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 690,185 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
รายการ
จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1
74,435
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21
ให้แก่ครูจังหวัดมุกดาหาร
30 คน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
30,000 40,000
การจัดการเรียนรู้ เช่น
เครื่องพิมพ์ ขายึดโปรเจก
เตอร์ โน้ตบุค , โปรเจกเตอร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
1
59,500
การทำโครงงานคณิตศาสตร์
นักเรียน 50 คน
จัดสอนคณิตศาสตร์เพิ่มพูน
8
20,000
คาบ 9 – 10 ในวันอังคาร
กิจกรรมPLC การจัดทำวิจัย
2
20,000
ในชั้นเรียน ระยะ1
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ใน
1
10,000
งานศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาค
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

รวม
74,435

70,000

59,500

20,000
20,000
10,000

253,935
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1. คลินิกคณิตศาสตร์ เที่ยง
หลังเลิกเรียน
2. จัดสอนคณิตศาสตร์เพิ่มพูน
คาบ 9 – 10 ในวันอังคาร
3. เรียนเสริมจากอาจารย์
มหาวิทยาลัย/วิทยากร
ภายนอก
ที่

รายการ

4. การทำวิจัยในชั้นเรียน
ระยะ 2
5. ส่งนักเรียนแข่งขัน
คณิตศาสตร์สนามสอบต่างๆ
6. ซ่อมแซมประตู ตู้ ปรับปรุง
ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

จำนวน ราคา/
หน่วย
30
500

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

15,000

15,000

12

2,500

30,000

30,000

3

15,000

45,000

45,000

จำนวน ราคา/
หน่วย
1 30,000

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

30,000

30,000

20,000

20,000
30,000 40,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ที่
1.
2.
3.

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การจัดการเรียนรู้
จัดสอนคณิตศาสตร์เพิ่มพูน
8
2,500 20,000
คาบ 9 – 10 ในวันอังคาร
เรียนเสริมจากอาจารย์
2
มหาวิทยาลัย/วิทยากร
ภายนอก
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

70,000
210,000

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

45,600 30,000

75,600
20,000
30,000

125,600
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
1. กิจกรรมทดสอบเพื่อพัฒนา
1
288 86,400
ศักยภาพการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (Tedet)
2. เตรียมความพร้อม/นำ
นักเรียนแข่งขันตอบปัญหา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
รายการอื่นๆ

2

7,125

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

10,000 4,250

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

86,400

14,250

100,650

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในโครงการฯได้รับการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3. ครูสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทางศตวรรษที่ 21
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 679,975 บาท
งบประมาณ
ไตรมาส/
หมวดหมู่
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

1.1

1.2

2.1

100,000
140,000
120,000
40,150
400,150

74,435

70,000
70,000
75,600

หมวดที่ 3

2.2

74,435 215,600
690,185

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายคมสรรค์
ศัตรูพ่าย
หัวหน้าโครงการ
2. นางวรรณภา
ไชยราช
รองหัวหน้าโครงการ
3. นางบงกช
สุทธิประภา
ผู้ร่วมโครงการ
4. นายสุวิวัชร
สมมาตย์
ผู้ร่วมโครงการ
5. นางสาวสิริณ
จำนรรจ์สิริ
ผู้ร่วมโครงการ
6. นางฉันท์สินี
คนแคล่ว
ผู้ร่วมโครงการ
7. นายศุภโชค
โทนแก้ว
ผู้ร่วมโครงการ
8. Miss Catherine
Lumayaga ผู้ร่วมโครงการ
9. นายศักรินทร์
คนหมั่น
เลขานุการโครงการ
10. นางสาวขวัญลดา ถันทอง
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
11. นางสาวขวัญชนก สำราญพรหม ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
5. นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม. ระยะที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม. ระยะที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยา
ศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
4. นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR
5. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมต่ำกวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 2 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายใน
ประเทศ ไมต่ำกวาปละ 5 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10
9. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รัก
การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้ได้ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากล จำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ทักษะการฟัง การพูด
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การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ การสื่อสาร และใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้น
นักเรียนควรได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึงมีความจำเป็นที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญซึ่งต้องมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีนวัตกรรมในการ
สอน รวมทั้งการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งจัด
ให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน เป็นกระบวนการที่ทำให้นักเรียนได้ทราบศักยภาพด้านวิชาการของ
ตนเอง โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติ O-NET, CEFR, TOEFL, IELTS และการทดสอบอื่นๆ ทั้งนี้ ครูผู้สอน กลุ่มเพื่อน
และเทคโนโลยี จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศทุกวิชาสูงขึ้นและมีผล
การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน
2. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและเน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี ICT และเน้นการสอนแบบ Active Teaching / Active Learning
3. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองสอนให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
4. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา
5. เพื่อให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และเพิ่มพูนเทคนิคการสอน
6. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
7. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนซ่อม-เสริมความรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยรายวิชาภาษาอังกฤษยึดผลคะแนนตามระดับ CEFR และรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นยึดระดับผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
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8. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างหลาก
หลายกิจกรรม เช่น เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง และวิทยากรชาวไทยและเจ้าของภาษาทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน
9. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ เช่น งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ หรือกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ
10. เพื่อจัดบรรยากาศทางการเรียนให้เอื้อต่อการเรียนและส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาทุกรายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ค่าย STEM โดยใช้ภาษาอังกฤษ
11. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลความรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดยการร่วมทดสอบสนาม
สอบต่าง ๆ
12. เพื่อพัฒนาคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
13. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น
TOEFL และ IELTS เพื่อให้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศได้
14. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JLPT และ EJU
เพื่อให้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้
15. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยนักเรียนที่
จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้ระดับ A2 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องได้ระดับ B1
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี ICT และเน้นการสอนแบบ Active Teaching / Active Learning
11.1.2 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองสอนให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
11.1.3 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพัฒนาวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุก
รายวิชา
11.1.4 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเพิ่มพูนเทคนิคการสอน
11.1.5 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการนิเทศติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC
11.1.6 นักเรียนทุกคนได้เรียนซ่อม-เสริมความรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
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ประเทศ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยรายวิชาภาษาอังกฤษยึดผลคะแนนตามระดับ CEFR และ
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นยึดระดับผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
11.1.7 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่าง
หลากหลายกิจกรรม เช่น เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง และวิทยากรชาวไทยและเจ้าของภาษาทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรียน
11.1.8 นักเรียนที่มีความสามารถสูง มีความพร้อมในการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ เช่น
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ หรือกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ
11.1.9 มีการจัดบรรยากาศทางการเรียนหรือกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนและส่งเสริมเจตคติที่ดี
ต่อวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ค่าย STEM โดยใช้
ภาษาอังกฤษ
11.1.10 นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดย
การร่วมทดสอบสนามสอบต่าง ๆ
11.1.11 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนของแต่ละช่วงชั้น
11.1.12 นักเรียนที่มีศักยภาพสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น
TOEFL และ IELTS เพื่อให้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
11.1.13 นักเรียนที่มีศักยภาพสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JLPT และ EJU
เพื่อให้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
11.1.14 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดย
นักเรียนที่จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้ระดับ A2 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องได้
ระดับ B1
11.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ
11.2.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีคุณภาพ
ที่สูงขึ้น
11.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศทุกวิชาสูงขึ้น
และมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี
11.2.3 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และเน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี ICT และเน้นการสอนแบบ Active Teaching / Active Learning ได้อย่างมี
คุณภาพ
11.2.4 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองสอนให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
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11.2.5 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.6 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และเพิ่มพูนเทคนิคการสอน
11.2.7 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการนิเทศติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC
11.2.8 นักเรียนได้เรียนซ่อม-เสริมความรู้รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยรายวิชาภาษาอังกฤษยึดผลคะแนนตามระดับ CEFR และรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นยึดระดับผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
11.2.9 นักเรียนได้รับความรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากหลาก
หลายกิจกรรม เช่น เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง และวิทยากรชาวไทยและเจ้าของภาษาทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน
11.2.10 นักเรียนที่มีความสามารถสูง มีความพร้อมในการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ เช่น
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ หรือกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ
11.2.11 มีการจัดบรรยากาศทางการเรียนหรือกิจกรรมให้เอื้อต่อการเรียนและส่งเสริมเจตคติที่ดี
ต่อวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ค่าย STEM โดยใช้
ภาษาอังกฤษ
11.2.12 นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดย
การร่วมทดสอบสนามสอบต่าง ๆ
11.2.13 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของแต่ละช่วงชั้นสูงขึ้น
11.2.14 นักเรียนที่มีศักยภาพสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น
TOEFL และ IELTS เพื่อให้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศได้
11.2.15 นักเรียนที่มีศักยภาพสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JLPT และ EJU
เพื่อให้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้
11.2.16 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สูงขึ้น โดย
นักเรียนที่จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้ระดับ A2 และนักเรียนที่จบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องได้
ระดับ B1
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบทุก
รายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ICT และเน้นการสอนแบบ
Active Teaching / Active Learning
ครูทุกคนในกลุ่ม ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศพัฒนาและจัดหา
ภาษาต่างประเทศ อุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและจัดหา จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองสอนให้
สื่อและอุปกรณ์ เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวน
การสอน
นักเรียน
- นำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
มีการวิเคราะห์
ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อสอบทุก
ภาษาต่างประเทศพัฒนาวิธีการวัดผล
รายวิชา
และประเมินผลวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์
ข้อสอบทุกรายวิชา
ครูทุกคนในกลุ่ม ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศใช้การวิจัยในชั้นเรียน
ภาษาต่างประเทศ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
จัดทำวิจัยในชั้น เพิ่มพูนเทคนิคการสอน
เรียน
มีกระบวนการ
พัฒนากระบวนการนิเทศติดตามการ
นิเทศติดตามการ จัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในกลุ่มสาระ
จัดการเรียนรู้ของ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบทุกรายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

แหล่งข้อมูล
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-บันทึกการส่ง
แผนฯ

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
การพัฒนาและจัดหาสื่อ
และอุปกรณ์การสอน

-แผนการจัดการ
เรียนรู้

มีการวิเคราะห์ข้อสอบทุก
รายวิชา

ผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บันทึกการนิเทศ
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ต้องการ
ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ได้รับการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้

แหล่งข้อมูล

นักเรียนทุกคนได้
เรียนซ่อม-เสริม
ทุกรายวิชาใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ

นักเรียนทุกคนได้เรียนซ่อม-เสริม
ความรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
โดยรายวิชาภาษาอังกฤษยึดผลคะแนน
ตามระดับ CEFR และรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นยึดระดับผลคะแนนการสอบ
วัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

รายวิชาภาษาอังกฤษยึดผล -บันทึกการสอน
คะแนนตามระดับ CEFR
ซ่อม-เสริม
และรายวิชาภาษาญี่ปุ่นยึด -ผลการทดสอบ
ระดับผลคะแนนการสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

นักเรียนทุกคน
ได้รับความรู้ทุก
รายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่าง
ประเทศอย่าง
หลากหลาย
กิจกรรม

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทุกรายวิชา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศอย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น
เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง และ
วิทยากรชาวไทยและเจ้าของภาษาทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อย่างหลากหลายกิจกรรม

นักเรียนมีความ
พร้อมในการ
แข่งขันทาง
วิชาการในระดับ
ต่างๆ
คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษ ONET ระดับชั้น ม.
3 และ 6 ได้ไม่
น้อยกว่า 60
คะแนน

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ เช่น งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
หรือกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
อื่นๆ
พัฒนานักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้ได้ไม่น้อย
กว่า 60 คะแนน

ผลการแข่งขันรายการต่างๆ -ผลการแข่งขัน
ที่นักเรียนเข้าร่วม
-เกียรติบัตร

-บันทึกการจัด
กิจกรรม
-ผลประเมิน
กิจกรรม

ผลการทดสอบทาง
-ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติ (ONET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6
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ต้องการ
นักเรียนมีผลสอบ
วัดระดับภาษา
อังกฤษตาม
มาตรฐานสากล
เช่น TOEFL และ
IELTS เพื่อรับทุน
ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศได้

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล เช่น TOEFL และ
IELTS เพื่อให้สามารถสมัครรับ
ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
- ผลสอบ TOEFL iBTตั้งแต่ -ผลการทดสอบ
79 คะแนนขึ้นไป
- ผลสอบ IELTS ตั้งแต่ 6.5
คะแนนขึ้นไป

นักเรียนมีผลสอบ
วัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น ตาม
มาตรฐาน JLPT
และ EJU เพื่อให้
สามารถสมัครรับ
ทุนไปศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่นได้

พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
นักเรียนร้อยละ 10 ขึ้นไปมี ผลการทดสอบ
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตาม
ผลสอบวัดภาษาญี่ปุ่น
มาตรฐาน JLPT และ EJU เพื่อให้
ตั้งแต่ N3 หรือสูงกว่า
สามารถสมัครรับทุนการศึกษาไปศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่นได้

นักเรียนมีความ
สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน
CEFR โดย
นักเรียนที่จบ ม.3
ต้องได้ระดับ A2
ขึ้นไป และ
นักเรียนที่จบ ม.6
ต้องได้ระดับ B1
ขึ้นไป

พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR โดยนักเรียนที่จบช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้ระดับ
A2 และนักเรียนที่จบช่วงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องได้ระดับ B1

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR โดย
นักเรียนที่จบ ม.3 ต้องได้
ระดับ A2 ขึ้นไปและ
นักเรียนที่จบ ม.6 ต้องได้
ระดับ B1 ขึ้นไป
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ
เจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้
ความสามารถ
2.ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อศึกษาภารกิจ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
กำหนดภาระงานที่รับผิดชอบของ
บุคลากรตลอดปีงบประมาณ
3.จัดการประชุมครูผู้สอนรายวิชา
พื้นฐานและครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 1 ครั้ง
4.มีโครงการสอน 12 รายวิชา ทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ 12 เล่ม เอกสาร
ประกอบการสอน 12 เล่ม
5.เตรียมเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์
ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชาที่จะเปิดสอนในภาคเรียน
ที่ 2
6.กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนนอกเวลา
เรียน
7.จำลองการทดสอบสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามมาตรฐาน
การ สอบ O-NET
8.ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2563 คนละ
2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
9.เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มี

วัน เดือน ปี
เริ่มไตรมาสที่ ๑

งบประมาณ
-

สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน ต.ค. 63
ประชุมกลุ่มสาระฯ

-

สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน ต.ค. 2563

-

สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน ต.ค. 2563

-

สัปดาห์ที่ 1-2 ของ
เดือน พ.ย. 2563

-

สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือน พ.ย. 2563

30,000

สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน ม.ค. 2564
ตลอดไตรมาส 1

ตลอดไตรมาส 1

50,000
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ไตรมาส

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
1.ดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
นักเรียนนอกเวลาเรียนต่อเนื่องจากไตร
มาสที่ 1
3.ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนทุก
ระดับชั้น ก่อนสิ้นปีการศึกษา
4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ
International Culture (Poster
Exhibition and Cultural
Performance)
5.ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2563 คนละ
2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
6.ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริม
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
ภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เช่น ONET, CEFR, TOEFL, IELTS เป็นต้น
และสอนเสริมรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
1.สำรวจอุปกรณ์และสื่อการสอนทุกชิ้น
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน ในภาค
เรียนที่ 1/2564
2.ทุกรายวิชาจัดส่งรายการวัสดุ อุปกรณ์
ที่ต้องการจัดซื้อ / จัดหา ตาม
กำหนดเวลา

วัน เดือน ปี

ตลอดไตรมาส 2

งบประมาณ

80,000
30,000

สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือน มี.ค. 2564
สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน ก.พ. 2564

10,000

ตลอดไตรมาสที่ 2

ตลอดไตรมาสที่ 2

100,000

1 - 30 เม.ย. 2564

140,000
-

20 เม.ย. – 10 พ.ค.
2564

-
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
3.จัดประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผน
และติดตามผลการปฏิบัติงาน และระดม
ความคิด พัฒนาการปฏิบัติภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
รวมทั้งเตรียมการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม. 1
และ ม. 4
4.ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/
2564 แล้วส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อส่ง
ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
5.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม
และจัดทำตารางปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ระดับกลุ่มสาระ แล้วส่งกลุ่มวิชาการ
6.ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2564 คนละ
2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
7.มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนทุก
ระดับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดการเรียนการสอน
8.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเตรียม
ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี
การศึกษา 2563
9.ประชุมระดมความคิด เพื่อกำหนด
กิจกรรม และกติกาในการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาอังกฤษอย่างน้อย 4 ทักษะ
ประกาศรับสมัครและดำเนินการแข่งขัน
10.เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

วัน เดือน ปี
สัปดาห์แรกเดือน
พ.ค. 2564

งบประมาณ
-

9-13 พ.ค. 2564

-

16-18 พ.ค. 2564

-

ตลอดไตรมาสที่ 3

-

สัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน พ.ค. 2564

-

พ.ค. - มิ.ย. 2564

10,000

สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน มิ.ย. 2564

-

ตลอดไตรมาสที่ 3

10,500
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
11.ดำเนินการสอนเสริมเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
นักเรียน (นอกเวลาเรียน)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1.เตรียมเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3
2.ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
นักเรียนต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3
3.รวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละ
วิชาเพื่อเตรียมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วนและชัดเจน
4.เข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดสำหรับ
ปีงบประมาณ 2565
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

ตลอดไตรมาส

80,000

ตลอดไตรมาสที่ 4

100,500
-

ตลอดไตรมาสที่ 4

100,000

สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน ก.ย. 2564

-

ตลอดไตรมาสที่ 4

30,000

สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน ก.ย. 2564
130,000
450,500
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 450,500 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
355,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
50,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
45,500
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียน และอื่นๆ
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 450,500 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.

ที่

ค่าตอบแทนวิทยากร

80,000 รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

ที่

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ

100,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

ที่

ค่าตอบแทนวิทยากร

100,500
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ

-

80,000
80,000
รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

-

40,000

-

100,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

100,000
40,000
140,000
รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

-

-

-

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.
2.

-

ครุภัณฑ์

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.

ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.
2.

ค่าใช้สอย

รวม

100,500
100,500
รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

-

30,000

-

100,000
30,000
130,000
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17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักบริหารงานความเป็นด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
18.1 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนักเรียนทุก
ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
18.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสอบ O-NET ให้สูงขึ้นและบรรลุตามเป้าหมาย
18.3 คัดเลือกนักเรียนให้เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
18.4 พัฒนาระบบการให้บริการ สื่อ เทคโนโลยี จัดซื้อ จัดหา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
18.5 ส่งเสริมศักยภาพทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและมีความมั่นใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณะชนและเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาต่างๆ
18.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Proficiency English Test) ทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
18.7 ครูและบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
18.8 นักเรียนมีผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS และสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศได้
18.9 นักเรียนมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JLPT หรือ EJU และสามารถสมัครเข้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้
18.10 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยนักเรียนที่จบ ม.3
ต้องได้ระดับ A2 ขึ้นไป และนักเรียนที่จบ ม.6 ต้องได้ระดับ B1 ขึ้นไป

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมั ติโครงการ
(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริรัตน์ หาญตระกูล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
ข้อที่ 2. ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3. ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4. ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้
รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้
ข้อที่ 7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
ข้อที่ 1. ด้านยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อที่ 2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิยาศาสตร์
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ข้อที่ 3. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
ข้อที่ 4. ด้านยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 5. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และ
การจัดการเรียนการสอน
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
4. นั ก เรี ย นมีผ ลการประเมิ น ประดับ นานาชาติข องกลุ มประเทศ OECD (PISA) สู ง กวาคาเฉลี่ ย
ของประเทศพัฒนาแลว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 90 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)และความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
กำหนดองค์ความรู้ทักษะสำคัญและคุณลักษณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า มีความรู้ ทักษะและ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชื่นชมการเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ
นโยบาย สพฐ. และสพม. เขต 22 ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ข้อ 2. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกใน
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ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อ 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ข้อ2.ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้อ 4. ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาภาษาไทย
ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาไทย เกิดเจตคติที่ดี มีความรัก ภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่
ในระดับสูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนี้ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทยให้เหมาะสมกับผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับเป้าหมาย อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Active
learning และนำเทคโนโลยีด้าน ICT เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
10.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู พัฒนาและจัดหา ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัด
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
10.2.4 เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
10.2.5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
10.2.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
10.2.7 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน การคิดวิเคราะห์
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คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง
(Reading Literacy) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
10.2.8 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
10.2.9 เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ
10.2.10 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย เห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ใช้ภาษาไทยและการสื่อสารได้ถูกต้อง และมีจิตสาธารณะ
10.2.9 เพื่อให้ครูรายงานผลการใช้หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 จำนวนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active Teaching & Learning ร้อยละ 80
11.1.2 จำนวนรายวิชาที่ครูผู้สอนเลือกใช้และสร้าง สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัด
การเรียนการสอน ร้อยละ 85
11.1.3 จำนวนครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชา
พื้นฐานอย่างนี้ภาคเรียนละ 1 ชิ้น ร้อยละ 100
11.1.4 มีการพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 100
11.1.5 จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ภาษาไทย 3.5 ขึ้นไป ร้อยละ 85
11.1.6 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-NET) ร้อยละ 85 ขึ้นไป
11.1.7 ผลการทดสอบการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ร้อยละ 70
11.1.8 มีพัฒนาการของผลการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาไทย ร้อยละ 50
11.1.9 จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย เห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ใช้ภาษาไทยและการสื่อสารได้ถูกต้อง และมีจิตสาธารณะ ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อย
ละ 100
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11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในกลุ่มสาระฯการเรียนรู้
ภาษาไทย
11.2.2. นักเรียนมีทักษะการคิดในระดับที่พึงพอใจ
11.2.3. นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
12.ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning
และการใช้สื่อ ในการจัดการ
เรียนการสอน รวมไปถึง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และดำเนินการแบบActive
Teaching & Learning
- ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
Active Teaching & Learning
และไปศึกษาดูนอกสถานที่
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
-จำนวนรายวิชาที่ครู
-แผนการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ในลักษณะ - แบบบันทึกการนิเทศ
Active Teaching &
ติดตามการสอน
Learning ร้อยละ 80

2.ครูใช้สื่อ ICT เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้

- การจัดซื้อ/จัดหาสื่อ ICT และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้

3. ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน

- ครูอบรมการทำวิจัยในขั้นเรียน
- ครูจัดทำงานวิจัยในขั้นเรียน

-จำนวนรายวิชาที่ครูใช้
สื่อ ICT เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 85
-จำนวนงานวิจัยในชั้น
เรียน ร้อยละ 100

4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชาของ
กลุ่มสาระกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 3.5 ขึ้นไป

-นิเทศการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม PLC ภายในกลุ่มสาระ
-นิเทศการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

5.ผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบทางการศึกษา

กิจกรรมวิชาการทบทวนและ

- แบบบันทึกการนิเทศ
ติดตามการสอน
- ทะเบียนการใช้สื่อ ICT

- แบบสรุปการ
ส่งงานวิจัย
- งานวิจัยในชั้นเรียน
-จำนวนนักเรียนที่มี
-ตรวจสอบ / แบบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานสรุปผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาของกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระกลุ่มสาระการ
ภาษาไทย
เรียนรู้ภาษาไทย 3.5 ขึ้น
ไป ร้อยละ 85
-ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของ
-ตรวจสอบ / แบบ
ระดับคะแนนผลการ
รายงานผลการทดสอบ

115
ต้องการ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O NET) อยู่ในระดับสูง

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
เสริมความรู้เพื่อความพร้อมในการ ทดสอบ ทางการศึกษา ทางการศึกษาระดับชาติ
สอบ O-NET ม.3,ม.6
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) 85.00 ขึ้นไป (O - NET)ของลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
6. ผลการทดสอบการ
กิจกรรมทดสอบความรู้การอ่าน
- ระดับคะแนนผลการ ตรวจสอบ / แบบ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับ PISA ระดับ ม.ต้น เพื่อเตรียมความ ทดสอบการประเมินผล รายงานผลการทดสอบ
นานาชาติ (PISA) ร้อยละ
พร้อมในการ ประเมินผลนักเรียน นักเรียนร่วมกับ
ประเมินผลนักเรียน
70
ร่วมกับนานาชาติ (PISA)
นานาชาติ (PISA) ร้อย ร่วมกับนานาชาติ (PISA)
ละ 70 ขึ้นไป
7. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน - การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนจำนวนร้อยละ -ตรวจสอบ / ตรวจนับ
ที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาไทย

- ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ

100 มีความพึงพอใจ
- นักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทุก
รายการ

9. นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ภาษาไทย เห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญา
ไทย ใช้ภาษาไทยและการ
สื่อสารได้ถูกต้อง และมีจิต
สาธารณะ ระดับ ดี ขึน้ ไป
ร้อยละ 100

- กิจกรรมวันสุนทรภู่

- กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร

-จำนวนนักเรียนที่มีผล
การประเมินมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ภาษาไทย
เห็นความสำคัญของภูมิ
ปัญญาไทย ใช้ภาษาไทย
และการสื่อสารได้ถูกต้อง
และมีจิตสาธารณะ
ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ
100

-ประเมินและตรวจสอบ
จากผลการประเมิน /
แบบรายงานสรุปผลการ
ร่วมกิจกรรม และการมี
จิตสาธารณะ

116
13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ

วัน เดือน ปี

ไตรมาสที่ 1

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและ
10-15 พฤศจิกายน 2563
จัดทำสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
15-20 ธันวาคม 2563
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
เรียนรู้
-กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งใน
และต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
เชิญวิทยากรมาภายนอกสอนซ่อม
10-29 มกราคม 2564
เสริมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64
ผลสัมฤทธิ์การสอบO-NETม.3 – ม.6
และการทดสอบนานาชาติ (PISA)
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยไปศึกษาดู มีนาคม 2563
งาน
พัฒนาห้องสื่อ เทคโนโลยี และวัสดุ- กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564
อุปกรณ์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2564

งบประมาณ
2,0000.00
35,650.00

55,650.00
36,000.00

22,305.00
74,930.00
133,235.00
16,000.00

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ และวัน
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 ภาษาไทยแห่งชาติ
ไตรมาสที่ 4

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

16,000.00
29 กรกฎาคม 2564

90,000.00

90,000.00
294,885.00
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 294,885 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร

250,580.00
22,305.00

22,000.00

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณจำนวน 294,885 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1ห้อง 20,000.00
√
สำนักงาน
2. จัดซื้อวัสดุเพื่อทำ
35,650.00
√
สื่อการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย

3วัน

3วัน

12,000

ครุภัณฑ์
20,000.00
35,650.00

55,650.00

งบประมาณ
ค่าตอบ
แทน

1. -เชิญวิทยากรมา
ภายนอกสอนซ่อมเสริม
เตรียมความพร้อมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
สอบO-NETม.3 – ม.6
-จัดกิจกรรมสอนเสริม
PISA และมีการสอบ
PISA ในระดับ ม.ต้น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ
นานาชาติ
2. ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ไปศึกษาดูงาน

รวม

ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์
36,000

√

√

22,305
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3. พัฒนาห้องสื่อ /ห้อง
กลุ่มสาระฯไทย/
- จัดซื้อโพเดียม
- ขาตั้งไมค์แบบสั้น
-เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ
Epson รุ่นล่าสุด
-โน้ตบุ๊ก
- ซ่อมแซมกระจกปิด
ช่องลม
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต
ฯลฯ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ห้อง

74,930

√

133,235

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ

จัดกิจกรรมวันสุนทร
ภู่
- เครื่องบวงสรวง
เช่น อาหารคาวหวาน ผลไม้
- พานพุ่ม ดอกไม้สด
- รางวัลแต่งกลอน
สุภาพ
- วัสดุ-อุปกรณ์ใน
การจัดบอร์ด
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

74,930

1.

รวม
ครุภัณฑ์

√
1 8,000.00

8,000.00

2

700.00

7

300.00

1,400.00
3,600.00
3,000.00

16,000
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.

จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
-เชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ
ฯลฯ
-การจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ในระดับม.ต้น-ม.
ปลาย เช่น การคัด
ลายมือ การเขียนไทย
การเขียนเรียงความ
การเขียนเรื่องสั้น การ
แต่งคำประพันธ์ ฯลฯ
- การส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
-การแสดงละคร
เกี่ยวกับวรรณคดี
และวรรณกรรม
พื้นบ้าน
-การแสดงบนเวทีที่
เน้นการใช้ภาษาไทย
เช่น การร้องเพลง
ลูกทุง่ การร้องเพลง
ฉ่อย หมอลำ ลำตัด --

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

√
40,000

32,500

7,500

10,000
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ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

- การแสดงดนตรีไทย
ฯลฯ
-การนิทรรศการทาง
วิชาการ (การนำเสนอ
ผลงานของนักเรียน)
-การจัดซุ้มรักการอ่าน
-การจัดซุ้มขนมไทย
-การจัดซุ้มตอบปัญหา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

90,000

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีโครงสร้าง มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน และมีความคล่องตัว
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ และมีระบบการ
จัดข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน สื่อ และการวัดผลและประเมินผล
ได้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
4. ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ
5. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนภูมิใจ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย เห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ใช้ภาษาไทยและการสื่อสารได้ถูกต้อง
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6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยรวม ในระดับโรงเรียน ระดับชาติและระดับนานาชาติ (PISA)
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศิริรัตน์ หาญตระกูล )
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุรีภรณ์ บุญศรี และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นั กเรีย นเห็ น คุณ ค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิ บัติตามหลั กธรรมของพระพุท ธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู มิ ใจในชาติ บ้ า นเมื อ งและท้ อ งถิ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นั ก เรี ย นมี จิ ต มุ่งที่ จ ะทำประโยชน์ และสร้างสิ่ งที่ ดี งามให้ กั บ สั งคม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงาน
ระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
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8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 85 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 90 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
9. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่มี ค วามเชื่ อมสั ม พั น ธ์กัน และมี ความแตกต่างกัน อย่ างหลากหลายเพื่ อ ให้ ส ามารถช่ ว ยปรับ ตนเองกั บ บริบ ท
สภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ซึ่งในการจัดการ
เรี ย นรู้ จ ำเป็ น ต้ อ งให้ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค รู บุ ค ลากรต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองมี ก ารพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีและได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพื่อการปรับตัวอยู่ในสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีความสุข และเพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสามารถดีเด่นด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรมได้รับโอกาสในการพัฒ นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
จำเป็นต้องมีการสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการซึ่งจะทำให้ เกิดการเรีย นรู้ และพัฒ นาตนเองอย่างจริงจังเต็มตามศักยภาพเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญ ของ
ประเทศชาติต่อไป
10. วัตถุประสงค์
1 0.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Teaching &
Learningในการจัดการเรียนการสอน
10.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครู พัฒนาและจัดหา ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัดเรียนรู้
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10.2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
10.2.4 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
10.2.5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
10.2.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
10.2.7 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านสังคมศึกษา
10.2.8 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการความรู้ให้กับนักเรียน
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10.2.9 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตสาธารณะ
10.2.10 เพื่อให้ครูมรี ายงานผลการใช้หลักสูตรของกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1. จำนวนรายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Active Teaching & Learning ร้อยละ 80
11.1.2. จำนวนรายวิชาที่ครูผู้สอนเลือกใช้และสร้าง สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 80
11.1.3. จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 3.5 ขึ้นไป ร้อยละ 88
11.1.4. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-NET) 95.00 ขึ้นไป
11.1.5. มีพัฒนาการของผลการแข่งขันทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร้อยละ 30
11.1.6. จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป ในรายวิชาบูรณาการความรู้ ร้อยละ 88
11.1.7. จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
มีจิตสาธารณะ ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 100
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
11.2.2. นักเรียนมีทักษะการคิดในระดับที่พึงพอใจ
11.2.3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปรับตัว
ในการเรียนรู้และอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
และการใช้สื่อ ในการ
จัดการเรียนการสอน
รวมไปถึงการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และดำเนินการแบบActive
Teaching & Learning
- ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
Active Teaching & Learning
รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
-จำนวนรายวิชาที่ครูจัดการ -แผนการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ในลักษณะ Active
- แบบบันทึกการนิเทศ
Teaching & Learning และ ติดตามการสอน
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 80
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2.ครูใช้สื่อ ICT
- การจัดซื้อ/จัดหาสื่อ ICT และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้
3. ครูมีงานวิจัยในชั้น - ครูอบรมการทำวิจัยในขั้นเรียน
เรียน
- ครูจัดทำงานวิจัยในขั้นเรียน

-จำนวนรายวิชาที่ครูใช้สื่อ
- แบบบันทึกการนิเทศ
ICT เทคโนโลยีสารสนเทศใน ติดตามการสอน
การจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 - ทะเบียนการใช้สื่อ
ICT
-จำนวนงานวิจัยในชั้นเรียน - แบบสรุปการ
ร้อยละ 90
ส่งงานวิจัย
- งานวิจัยในชั้นเรียน

12. ผลผลิตที่ต้องการ (ต่อ)
ต้องการ
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนใน
รายวิชาของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 3.5 ขึ้น
ไป
5.ผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O - NET) อยู่ใน
ระดับสูง

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
-นิเทศการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม PLC ภายในกลุ่มสาระ
-นิเทศการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-จำนวนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ในรายวิชาของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 3.5 ขึ้นไป ร้อยละ
88
กิจกรรมวิชาการทบทวนและ
-ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับ
เสริมความรู้เพื่อความพร้อมในการ คะแนนผลการทดสอบ
สอบ O-NET ม.6
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 95.00
ขึ้นไป

6.มีพัฒนาการของผล - การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร/
การแข่งขันทางวิชาการ - ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ
ด้านสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

7. นักเรียนมีทักษะการ
คิดสร้างสรรค์และ
การบูรณาการความรู้
ในระดับที่พึงพอใจ
8. กิจกรรมส่งเสริม

- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
(ทุกวิชาและโดยเฉพาะวิชาบูรณา
การ)
-กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่(เน้น
สถานการณ์จริง)
- การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แหล่งข้อมูล
-ตรวจสอบ / แบบ
รายงานสรุปผลการ
เรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-ตรวจสอบ / แบบ
รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O - NET)ของลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-มีพัฒนาการของผลการ
-ตรวจสอบ/แบบ
แข่งขันทางวิชาการด้านสังคม รายงานสรุปผลการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แข่งขันทางวิชาการ
ร้อยละ 50
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-จำนวนนักเรียนที่มีผลการ
-ตรวจสอบจาก ปพ.5
เรียน 3.5 ขึ้นไป ในรายวิชา / แบบรายงานสรุปผล
บูรณาการความรู้ ร้อยละ 88 การเรียนรายวิชา
บูรณาการความรู้
- นักเรียนจำนวนร้อยละ100

-ตรวจสอบ / ตรวจนับ
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นักเรียนที่มี
- ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ มีความพึงพอใจ
ความสามารถพิเศษ
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
ด้านสังคมศึกษา
แข่งขันทุกรายการ
9. นักเรียนมีผลการ
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม
-จำนวนนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินด้านคุณธรรม - การจัดการเรียนการสอนตาม
ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม จริยธรรม ใฝ่ หลักสูตร
จริยธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่
รู้ใฝ่เรียน และมีจิต
เรียน และมีจิตสาธารณะ
สาธารณะ ระดับ ดี
ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 100
ขึ้นไป

-ประเมินและ
ตรวจสอบจากผลการ
ประเมิน /แบบรายงาน
สรุปผลการประเมิน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และมีจิตสาธารณะ

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค. - 31
ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี งบประมาณ
1. ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการบริหารจัดการของ
ต.ค. 63
กลุ่มสาระ(กำหนดการจัดทำสารสนเทศ การนิเทศ การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และสื่อ การพัฒนาครูและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ประจำภาค
เรียนที่ 2/2563)
2. ครูประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการจัดทำวิจัยใน
1 ต.ค.- ธ.ค. 63
ชั้นเรียน
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching & 1 ต.ค. - 31
Learning
ธ.ค. 63
4.จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching & Learning
พ.ย. 63
รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
5. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการ
ต.ค. - พ.ย. 63
11,585
จัดการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
6. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ที่หน่วยงานหรือ
ต.ค. - พ.ย. 63
16,800
องค์กรภายนอกจัดขึ้น
7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
พ.ย. 63
16,800
9. นิเทศการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม PLC ภายในกลุ่มสาระ ต.ค. - ธ.ค. 63
10. กิจกรรมค่ายคุณธรรม นร.ชั้น ม.2 และ ม.5 (บูรณาการ
ธ.ค. 63
กับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
44,050
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค. - 31
มี.ค. 64

ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching & 1 ม.ค. - มี.ค.
Learning
64
2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching & Learning
1 ม.ค. - มี.ค.
รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
64
3. กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญรายวิชาบูรณาการ
ธ.ค. 64

30,550

4. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ที่หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกจัดขึ้น ( อย่างน้อย 1 ครั้ง )
5. กิจกรรมวิชาการทบทวนและเสริมความรู้เพื่อความพร้อมใน
การสอบ O-NET ม.6 (วิทยากรให้ความรู้ และกิจกรรมแข่งขัน
ทดสอบความรู้สังคมศึกษา Pre ONET ผ่านระบบออนไลน์)
6. ร่วมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา(บูรณาการร่วมกับงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

ม.ค.- ก.พ. 64

8,400

ม.ค.- ก.พ. 64

16,800

ก.พ. 64

-

กิจกรรมที่ดำเนินการ
7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม PLC ภายใน
กลุ่มสาระ รวมทั้งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละ
รายวิชา

วัน เดือน ปี
ม.ค.-ก.พ. 64

งบประมาณ

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย. – 30
มิ.ย. 64

งบประมาณ
-

55,750

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการบริหารจัดการของกลุ่ม
สาระ(กำหนดการจัดทำสารสนเทศ การนิเทศ การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อ การพัฒนาครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงห้องสื่อ IT กลุ่มสาระสังคมฯ

วัน เดือน ปี
เม.ย. – พ.ค.
64

งบประมาณ
-

เม.ย. – พ.ค.64

32,000

3. ครูประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน
4.เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching &
Learning
5. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching & Learning

เม.ย. – พ.ค.
64
พ.ค. 64

-
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รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
6. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อ การ
จัดการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
7.นิเทศการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม PLC ภายในกลุ่มสาระ
8. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ที่หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกจัดขึ้น (อย่างน้อย 1 ครั้ง)
9. ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (บูรณาการร่วมกับงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
10. นิเทศการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
11.จัดกิจกรรมบรรยายความรู้จากวิทยากรภายนอกให้กับ
นักเรียน (ด้านกฎหมาย,วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น)โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค. – 30
ก.ย. 64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching
& Learning
2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Teaching & Learning
รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม PLC ภายใน
กลุ่มสาระรวมทั้งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละ
รายวิชา
4.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(บูรณาการกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
5. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
(เน้นสถานการณ์จริง)
6.นำนักเรียนร่วมแข่งขันทางวิชาการ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

เม.ย. – พ.ค.64

95,200

เม.ย. – มิ.ย. 64
เม.ย. – มิ.ย. 64

8,400

พ.ค. 64

-

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

16,800
16,800

169,200
วัน เดือน ปี

งบประมาณ

ก.ค. – ก.ย.
64

-

ก.ค. 64

-

ส.ค. 64

12,600

ก.ย. 64

8,400
21,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 290,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
118,750
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
33,600
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
146,785
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 299,135 บาท (ต่อ)
รายการหมวดเงินงบประมาณ
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 299,135 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ราคา/
งบประมาณ
ที่
รายการ
จำนวน หน่วย
1

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการจัดการเรียนรู้
1.1 ลวดเย็บเบอร์ 10
1.2 กระดาษปก
(ทำเกียรติบัตร)
1.3 กระดาษกาวสองหน้า
บาง 1.5 cm
1.4 กระดาษกาวสองหน้า
บาง 2 cm
1.5 แม็คเย็บเบอร์ ๑๐
1.6 เทปใสขนาดกลาง
พร้อมแกน
1.7 ลูกแม็คยิง
1.8 ลูกเครื่องเย็บ
กระดาษชนิดกด
1.9ลวดเสียบกระดาษ
1.10ผ้าเช็ดโต๊ะ
1.11ปากกาลบคำผิด
1.12ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด
1.13พอยท์เตอร์
1.14กระดาษกาวย่น 1.5
นิว้
1.15กระดาษกาวย่น 2
นิว้
1.16กระดาษปรุ๊ฟ
แผ่นใหญ่

2

ค่าใช้สอย

-

-

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

340

340

240

480

480

3

70

210

210

4
9

70
65

280
585

280
585

6
6

50
50

300
300

300
300

5
3
2
8

50
60
120
75

250
180
240
600

250
180
240
600

12
2

240
500

2,880
1,000

2,880
1,000

4

50

200

200

4

50

200

200

2

1,000

1,000

2

500

170

ค่าตอบแทน
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 299,135 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ต่อ)
ราคา/
งบประมาณ
ที่
รายการ
จำนวน หน่วย
ค่าตอบแทน

1.17แฟ้มสันแข็ง
2
1,200
1.18คลิปหนีบดำ
2
70
รวม
นำนักเรียนร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ
2 ครั้ง 8,400
นิเทศการจัดการเรียนรู้
ให้กับครูผู้สอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
1ครั้ง 16,800
รวมไตรมาสที่ 1

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

2,400
140
11,585

11,585

2,400
140
11,585

16,800

16,800

16,800
33,600 10,450

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ราคา/
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ที่
รายการ
จำนวน หน่วย
1. นำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันด้านวิชาการ ที่
หน่วยงานหรือองค์กร
8,400
8,400
1ครั้ง
ภายนอกจัดขึ้น
2. กิจกรรมวิชาการทบทวน
และเสริมความรู้เพื่อ
ความพร้อมในการสอบ
O-NET ม.6
14,200
14,200
2.1 ตอบแทนวิทยากร
1ครั้ง 2,600
2,600
2.2 รางวัลนักเรียน
1 ครั้ง
แข่งขันทดสอบความรู้
สังคมฯ Pre O-NET
ออนไลน์ (500+400
+300 +7 x 200)

รวม

16,800
44,050

ครุภัณฑ์

รวม

8,400

16,800
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ที่
รายการ
จำนวน
3. กิจกรรมบรรยายพิเศษ
โดยผู้เชี่ยวชาญรายวิชา
บูรณาการ
1ครั้ง
รวมไตรมาสที่ 2

ที่
1

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

30,550

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ราคา/
ค่าตอบแทน
รายการ
จำนวน หน่วย
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้
1.1 ลวดเย็บเบอร์ 10
1.2 กระดาษกาว
สองหน้าบาง1.5 cm
1.3 กระดาษกาว
สองหน้า บาง 2 cm
1.4 แม็คเย็บเบอร์ ๑๐
1.5 เทปใสขนาดกลาง
พร้อมแกน
1.6 ลูกแม็คยิง
1.7 ลูกเครื่องเย็บ
กระดาษชนิดกด
1.8 กรรไกร
1.9ลวดเสียบกระดาษ

2

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

30,550
55,750

รวม

30,550
55,750

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

170
340

340

3

70

210

210

4
4

70
65

280
260

280
260

6
3

50
50

300
150

300
150

50
50
60

200
300
180

200
300
180

4
6
3
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (ต่อ)
ราคา/
ที่
รายการ
จำนวน หน่วย ค่าตอบแทน

2

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

1.10แม็คเย็บเบอร์ 35

3

200

600

600

1.11คัตเตอร์ขนาดใหญ่

8

80

640

640

1.12ผ้าเช็ดโต๊ะ

4

120

480

480

1.13ปากกาลบคำผิด

8

75

600

600

1.14ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด

13

240

3,120

3,120

1.15พอยท์เตอร์

6

500

3,000

3,000

4

50

200

200

4

50

200

200

500
1
2
2

2
600
1,200
70

1,000
600
2,400
140
15,200

1,000
600
2,400
140

1.16กระดาษกาวย่น
1.5 นิว้
1.17กระดาษกาวย่น 2
นิว้
1.18กระดาษปรุ๊ฟ
แผ่นใหญ่
1.19ปลั๊กไฟพ่วง
1.20แฟ้มสันแข็ง
1.21คลิปหนีบดำ
รวม
ครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี
2.1 จัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร์

2 8,000
เครื่อง
2.2 จัดซื้อเครื่องโพรเจค 1
25,000
เตอร์
เครื่อง
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1
25,000
เครื่อง

15,200

16,000

16,000

25,000

25,000

25,000

25,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (ต่อ)
ราคา/
ที่
รายการ
จำนว
หน่วย ค่าตอบแทน
น
2.4 เครื่องฉายทึบแสง 1
15,000
เครื่อง
2.5 ชุดเครื่องเสียงพร้อม 1 ชุด 15,000
ลำโพง
รวม
3
4

5

6

ปรับปรุงห้องสื่อ IT กลุ่ม
1 ชุด
สาระสังคมฯ
นำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันด้านวิชาการ ที่
หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกจัดขึ้น (อย่าง
1ครั้ง
น้อย 1 ครั้ง)
นิเทศการจัดการเรียนรู้
ให้กับครูผู้สอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
1 ครั้ง
จัดกิจกรรมบรรยาย
ความรู้จากวิทยากร
ภายนอกให้กับนักเรียน
(ด้านกฎหมาย
,วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น)โดย
1ครั้ง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
รวมไตรมาสที่ 3

40,000

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

15,000

15,000

15,000

15,000

80,000

80,000

40,000
40,000

8,400

8,400

16,800

16,800

16,800

16,800

82,000

8,400

16,800

15,200 80,000

16,800
177,200

ที่
1
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ราคา/
รายการ
จำนวน หน่วย

ค่าตอบแทน

กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
(เน้นสถานการณ์จริง)

1

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

นำนักเรียนร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ
รวมไตรมาสที่ 4

ครุภัณฑ์

รวม

12,600
12,600

2

ค่าวัสดุ

1

8400

12,600
8,400
21,000

8,400
21,000

16. สถานที่ดำเนินการ
1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2) สพม.22 / สพม.28 / สพฐ./สนง.ศาลจังหวัดมุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สพม.22 / สบว. / สพฐ./ศาลจังหวัดมุกดาหาร
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Teaching & Learning
2) ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอเหมาะสม
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงขึ้น
4) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น
5) นักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านสังคมศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน
6) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการความรู้ในกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรทั้งจากในรายวิชาที่เรียนและจากกิจกรรมเสริมที่จัดให้
7) นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจนมีคุณลุกษณะที่สามารถเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตสาธารณะ
8) การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการที่ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
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9) นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆอย่างมี
ความสุข

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจุรีภรณ์ บุญศรี)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 290,000บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

16,800 16,800 10,450
55,750
25,200 16,800 127,200
21,000
118,750 33,600 137,650

-

หมวดที่ 3

290,000

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

-

-

-

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจุรีภรณ์ บุญศรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเบญจพร จันทรโคตร และครูสาขาคอมพิวเตอร์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อ 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อ 3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
ข้ อ 5. นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 2567
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
5. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมตํากวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายใน
ประเทศ ไมต่ำกวาปละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10
6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
9. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเน้นให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้สาขาคอมพิวเตอร์
ได้ตระหนักเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ครูมีสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถมีความรู้เพิ่มเติมเต็มศักยภาพจนสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ และพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ดังนั้น เพื่อให้การเตรีย มกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และนโยบาย Thailand 4.0 และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ทางสาขาคอมพิวเตอร์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้นและมีผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
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10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้ครูทุกคนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning
2. เพื่อให้ครูทุกคนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสม และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
3. เพื่อให้ครูทุกคนใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน และมีการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกเวลาราชการ
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
7. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์
8. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและสามารถเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning
2. ครูทุกคนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
3. ครูทุกคนใช้การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน และมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4. ครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
6. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน
7. นักเรียนจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 โครงงานต่อปีการศึกษา
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์และ
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคอมพิวเตอร์ ส ูงขึ้นและมีผลการประเมิน ด้ าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
3. นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทางวิชาการคอมพิวเตอร์ในระดับชาติหรือนานาชาติและคุณภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. แผนการสอน 1. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของ
และสื่อการ
ครูโดย
เรียนการสอน 1.1 นำกิจกรรม PLC มาขับเคลื่อน การ
แบบ Active
ดำเนินงานของกลุ่มสาระฯ ทั้งการ
learning
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการสอน การจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการ
สอนของครู
1.2 จัดอบรมการจัดกิจกรรม Active
learning
1.3 จัดอบรมการใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น G Suite
for Education
2. โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับ
นานาชาติ

- ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
- เตรียมความพร้อมในการจัดทำ
โครงงาน
- จัดคลินิกโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การทำโครงงาน
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
- สรุปรายงานผลการแข่งขัน
3. โครงงาน
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์
- เตรียมความพร้อมในการจัดทำ
ได้รับคัดเลือก โครงงาน
เข้าร่วมการ
- จัดคลินิกโครงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
แข่งขันระดับ
การทำโครงงาน
ภูมิภาค/
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติ
- สรุปรายงานผลการแข่งขัน
4. นักเรียนผ่าน - ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียน
การคัดเลือกเข้า สมัคร สอวน. คอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูทุกคนมีผลการ
ประเมินความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอยู่
ระดับ ดีเยี่ยม ขึ้นไป
2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ภาคเรียนและ 1 ครั้ง
3. ครูทุกคนมีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง
ต่อปีการศึกษา
4. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรม Active
learning
5. ครูทุกคนใช้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันโครงงานในระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 2
รายการ

แหล่งข้อมูล
- แบบบันทึกผล
การพัฒนาคุณภาพ
ชั้นเรียน
- รายงานผลการ
นิเทศการสอน
- รายงานการส่ง
วิจัยในชั้นเรียน
- รายงานผลการใช้
แผนการจัดการ
เรียนรู้

นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันโครงงานในระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ
อย่างน้อย 5 รายการ

- แบบรายงาน
- เกียรติบัตร

1. นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

- แบบรายงาน
- เกียรติบัตร

- แบบรายงาน
- เกียรติบัตร
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ต้องการ
ค่าย สอวน.
คอมพิวเตอร์

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- เตรียมความพร้อมก่อนสอบโอลิมปิก
คอมพิวเตอร์ ใช้กิจกรรม พี่สอนน้อง
โดยพี่ที่ผ่านการคัดเลือก สอวน.
คอมพิวเตอร์ ค่าย 2 ขึ้นไป เป็นผู้สอน
- สรุปรายงานผลการคัดเลือกค่าย
สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่าย 1, 2, และ 3
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มีความ
สามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

5. ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้
และอาคาร
สถานที่

- รายงานปัญหาภายในอาคารสถานที่
- บันทึกขอปรับปรุงอาคารสถานที่

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ประชุมครูสาขาคอมพิวเตอร์
1 ต.ค. 63 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ/จัดทำ
31 ธ.ค. 63
ปฏิทินการนิเทศ ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
1. แข่งขันโครงงาน NSC & YSC
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
- เซ็นเซอร์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ค่าย 1 ทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 25 คน
2. นักเรียนผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ ค่าย 2 จำนวนไม่
น้อยกว่า 15 คน
3. นักเรียนผ่านการคัดเลือก
เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับชาติ จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน
4. นักเรียนได้รับเหรียญ
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
สาขาคอมพิวเตอร์ อย่าง
น้อย 1 เหรียญ
1. ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ - แบบรายงาน
ที่ผ่านการปรับปรุง 1 ห้อง
2. ห้องเรียนไมโคร
คอนโทรลเลอร์ที่ผ่านการ
ปรับปรุง 1 ห้อง

วัน เดือน ปี

1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

50,000
150,000
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ไตรมาส

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค. 64 31 มี.ค. 64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย. 64 30 มิ.ย. 64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3. การเตรียมความพร้อมการจัด
50,000
ค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63
ค่าย 1
4. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
50,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
300,000
1. คลินิกโครงงาน
40,000
2. แข่งขันโครงงาน NSC & YSC
50,000
3. ศึกษาดูงานโรงเรียน
30,000
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ
และเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียน 1 ม.ค. - 31 มี.ค.64
การสอนด้านคอมพิวเตอร์
4. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
100,000
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
220,000
1. การปรับปรุงอาคารสถานที่
200,000
คอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงห้องพักครู
- ปรับปรุงห้องเรียน
ไมโครคอนโทรลเลอร์
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
150,000
การสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
- เซ็นเซอร์
1 เม.ย. -30 มิ.ย.64
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. อบรมการจัดการเรียนการสอน
30,000
ด้านคอมพิวเตอร์
4. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
50,000
สำนักงาน
5. การจัดอบรมด้านวิทยาการ
150,000
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ม.ต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

580,000
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค. 64 30 ก.ย. 64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.64 50,000
2. การจัดอบรมด้านวิทยาการ
200,000
คอมพิวเตอร์ สำหรับ ม.ปลาย
3. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และวัสดุ
125,535
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
375,535
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4
1,475,535

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,475,535 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1,175,085
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
65,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
235,450
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)

หมายเหตุ
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รายการหมวดเงินงบประมาณ
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 1,475,535 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ราคา/
งบประมาณ
ที่
รายการ
จำนวน
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 แข่งขันโครงงาน NSC &
/
/
YSC 2020
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
/
การสอน ภาคเรียนที่
2/2563
3 การเตรียมความพร้อมการ
/
/
จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ
คอมพิวเตอร์ค่าย 1
4 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
/
สำนักงาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ราคา/
ที่
รายการ
จำนวน
หน่วย
1 คลินิกโครงงาน
2 แข่งขันโครงงาน NSC &
YSC 2020
3 ศึกษาดูงานโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของ
ประเทศและเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์

50,000
/

150,000

/

50,000

/

50,000
300,000

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

/
/

/
/

/
/

/

รวม

ครุภัณฑ์

รวม
40,000
50,000
30,000
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ที่

4

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

การจัดการเรียนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

/

/

รวม

100,000

220,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

1

การปรับปรุงอาคารสถานที่
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน ภาคเรียนที่
1/2564
อบรมการจัดการเรียนการ
สอนด้านคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน
การจัดอบรมด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับ ม.ต้น

2

3
4
5

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

/

/

/

200,000

/

/

150,000

/

30,000

/

/

50,000

/

/

150,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

580,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

1

การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
การจัดอบรมด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สำหรับ
นักเรียน ม.ปลาย

2

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

/

/

/

/

/

ครุภัณฑ์

รวม
50,000
200,000
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ที่

รายการ

จำนวน

3

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

/

/

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

รวม
125,535

375,535

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในโครงการฯได้รับการส่งเสริมความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. ครูสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวทางศตวรรษที่ 21
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเบญจพร จันทรโคตร)
ตำแหน่ง ครู
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 1,475,535 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดหมู่งบประมาณ
1.1
1.2
2.1
2.2
ไตรมาสที่ 1
250,000
50,000
ไตรมาสที่ 2
190,000 30,000
ไตรมาสที่ 3
300,000 30,000 250,000
ไตรมาสที่ 4
375,535
รวม
1,115,535 60,000 300,000
รวมทั้งหมด
1,475,535

หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเบญจพร จันทรโคตร)
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
3.มี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ คิ ด ริ เ ริ ่ ม สร้ า งสรรค์ มี จ ิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น นั ก วิ จั ย
นักประดิษฐ์ นักคิด ค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกับ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
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8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวา รอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
9. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีว ิต สามารถอยู่ร ่ว มกับ ผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 การศึกษาต้อ งยึดหลักว่าผู้เรียนทุก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้แ ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องตามความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
มาตรา30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนทำการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ลักษณะงานประจำ ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีค วามสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการศึกษาความต้องการของนั กเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ พบว่า นักเรียน
ต้องการให้จัดการเรียนรู้โดยมีเนื้อหาที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิต ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ฝึกฝนด้วย
ตนเอง และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพสามารถเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และ
พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพและสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีความรู้ความสามารถ
มีทักษะในการดำเนินชีวิตและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง รู้จัก

152
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการทำงานและกิจกรรมร่วมกัน ทำงานกันเป็นทีมและเป็นหมู่คณะ รู้จักการ
วางแผนการดำเนินงาน การแบ่งงานกันรับ ผิดชอบ มีชีวิตที่เป็นสุข มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข จึงต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงได้จัดทำแผนงานโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนั กเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนา หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้
เหมาะสมกับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับเป้าหมายอุดมการณ์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
10.2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การเรียนการสอนแบบ
Active Learning และใช้คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียน
การสอน
10.2.2. เพื่อส่งเสริมให้ครู พัฒนา และจัดหา ใช้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ( ICT )
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
10.2.3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู
10.2.4. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
10.2.5. เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10.2.6. เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการให้เต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
10.2.7. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning และใช้คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
11.1.2 ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
11.1.3. ครูในกลุ่มสาระฯ อย่างน้อยร้อยละ 85 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
11.1.4 ครูในกลุ่มสาระฯ อย่างน้อยร้อยละ 85 ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
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11.1.5 ครูในกลุ่มสาระฯ มีวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย ร้อยละ 50
11.1.6 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ระดับ 3.5
11.1.7 นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการในระดับเขต ระดับชาติ อย่างน้อย 1 รายการ
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
12.2.2 ครูมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี (ICT ) เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
12.2.3 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
การเรียนการสอน
แบบ
Active Learning

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ประชุมครู ในกลุ่มสาระฯในการ
จัดทำแผนการเรียนรู้แบบ
Active Learning
2. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning และใช้
คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษ ในการ
จัดการเรียน
การสอน
2. ครู พัฒนา และ 1. ครูปฏิบัติการสอนตามแผนการ
จัดหา ใช้ สื่อ วัสดุ จัดการเรียนรู้ รายชั่วโมงและสอน
อุปกรณ์ เทคโนโลยี ไปตามแผนที่กำหนด
(ICT) ที่เอื้อต่อการ 2. ครูปฏิบัติสอนเต็มที่ เต็มเวลา
จัดการ เรียนรู้
และเต็มความสามารถ
รายวิชางานอาชีพ 3. ครูที่ไปราชการ ลากิจ ลาป่วย
ให้มีการมอบหมายงาน
หรือ กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม
4. นำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
3. การนิเทศการ
1. ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสารฯ
จัดการเรียนรู้
2. จัดทำตารางการนิเทศ
3. ดำเนินการนิเทศ การจัดทำ
แผนการเรียนรู้โดยให้ครอบคลุม
การสอนแบบ Active Learning
และครูสามารถใช้ ICT
ประกอบการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้
- ครูทุกคนมีการรายงานการ
ใช้หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้

แหล่งข้อมูล
- แผนการจัดการ
เรียนรู้
- หลักฐานการส่ง
แผนจัดการเรียนรู้
- รายงานการใช้
หลักสูตร

- นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ระดับ 3.5
- ครูร้อยละ 90
นำเทคโนโลยีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้

- แบบรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ปพ.5

ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนได้รับ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน

- แบบรายงานผล
การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้

4.เพื่อส่งเสริมให้ครู 1. ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสารฯ
ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนมีวิจัย
จัดทำวิจัยในชั้น
2. แจ้งครูในกลุ่มสาระทำวิจัยในชั้น ในชัน้ เรียนทุกคน
เรียน
เรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาใน
การเรียนในรายวิชานั้นๆ

รายงานวิจันในชัน
เรียน
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ต้องการ
5. การรายงานผล
การใช้หลักสูตร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี.

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสารฯ
2. ครูทุกคนมีการบันทึกหลังการ
สอนทุกแผนการสอน
3.ครูในกลุ่มสาระ ฯ การจัดทำ
รายงานการใช้หลักสูตรหลังจบการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน
6. พัฒนาผู้เรียน
1. ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ด้านวิชาการให้
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ
เต็มที่ตามศักยภาพ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของแต่ละบุคคล
3. คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
แข่งขัน
4. เตรียมความพร้อมนักเรียน หลัง
เลิกเรียน
5.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
6. สรุปรายงานผลการแข่งขัน
7. พัฒนาทักษะ
1. ส่งเสริมนักเรียนรับประทาน
ชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารให้ถูกสุขลักษณะ ให้มี
ของนักเรียนให้มี
สุขอนามัยที่ดี
คุณภาพชีวิตที่ดี ใน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลัง
การดำรงชีวิต
กาย รู้จักดูแลตนเอง
ประจำวัน
3. ส่งเสริมให้ มีภาวะโภชนาการที่ดี
ร่างกายเข้มแข็ง ทั้งกายและใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนการ รายงานผลการใช้
รายงานการใช้หลักสูตรทุกคน หลักสูตร

1. นักเรียนที่มีศักยภาพและ
สนใจ ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
2. นักเรียนมีผลงานทางด้าน
วิชาการในระดับเขต
ระดับชาติ อย่างน้อย
1 รายการ

- แบบรายงาน
- เกียรติบัตร

นักเรียน ร้อยละ 85 ภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น

- ข้อมูลด้าน
สุขภาพจากงาน
อนามัย
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2563
2. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว /งานช่าง/งานไฟฟ้า/งานเกษตร ใน
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
4. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระ
5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
งานอาชีพ ระดับเขต ระดับภาคฯ
6. จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
7. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว /งานช่าง/งานไฟฟ้า /งานเกษตร
ในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระ
4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
งานอาชีพ ระดับชาติ
5. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2/2563
6. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

วัน เดือน ปี
ต.ค.2563

งบประมาณ
-

ต.ค.2563

42,000

พ.ย.-ธ.ค.2563

-

พ.ย.-ธ.ค.2563

-

ก.ย. 2564
ธ.ค. 2564

15,200
20,000
7,500

ม.ค.-ก.พ.2564

84,700
-

ต.ค.2563

40,000

ม.ค.-ก.พ.2564

-

ม.ค.-ก.พ.2564

20,700

มี.ค.2564
7,500

68,200
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ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

1. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว /งานช่าง/งานไฟฟ้า / งานเกษตร
ในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่
1/2564
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระ
4. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 ครัว /งานช่าง/งานไฟฟ้า/งานเกษตร
ในการเรียนการสอน ภาคเรียนที่
1/2564
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระ
4. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและ
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

เม.ย - มิ.ย.2564

22,350

พ.ค.-มิ.ย.2564

-

พ.ค.-มิ.ย.2564

-

7,500

17,000

ก.ค.-ก.ย.2564

46,850
20,000

ก.ค.-ก.ย.2564

-

ก.ค.-ก.ย.2564

7,500

27,500
227,250
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 227,250 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
160,250
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
30,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
37,000
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 227,250 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

วัสดุ งานบ้านงานครัว /งาน
ช่าง/งานไฟฟ้า/ งานเกษตร
ในการเรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 2/ 63
2 หมึกปริ้น ( สี – ขาวดำ )
5
200
3 คอมพิวเตอร์
1
20,000
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับเขต ระดับภาคฯ
4 ค่าวัสดุการแข่งขัน
ค่าเช่าที่พัก
3 ห้อง 1,200
5 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/นักเรียน
6 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความ
7,500
ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้ง
ในและต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้สอย

1

3,600
3,600

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

41,000

41,000

1,000

1,000
20,000 20,000

8,000
-

8,000
3,600
3,600
7,500

-

84,700
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

วัสดุ งานบ้านงานครัว /
39,200
งานช่าง/งานไฟฟ้า/งาน
เกษตร ในการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ 2/ 63
2 หมึกปริ้นเตอร์
4
200
800
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับชาติ
6 ค่าวัสดุในการซ้อมและ
3,000
แข่งขัน
ค่าเช่าเหมารถตู้ 1 คัน
3
3,500
10,500
7 ค่าที่พัก 3 คืน 3 ห้อง
5 1,200
3,600
ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน
3,600
8 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความ
7,500
ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

รวม
ครุภัณฑ์

1

39,200

800
3,000
-

10,500
3,600
3,600
7,500

68,200
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

2
3

4

ค่าใช้สอย

วัสดุงานบ้านงานครัว/งาน
ช่าง/งานไฟฟ้า / งานเกษตร
การเรียนการสอน ภาคเรียน
ที่ 1/64
หมึกปริ้นเตอร์
4
200
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความ
7,500
ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

21,550

21,550

800

800
7,500

17,000 17,000
46,850

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1

2
3

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

สื่อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว /งานช่าง/งานไฟฟ้า
การเรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 2/64
หมึกปริ้นเตอร์
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศ

5

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

200
7,500

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภณ
ั ฑ์

19,000

19,000

1,000

1,000
7,500

27,500
227,250
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16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. สพม.22 / สพฐ.
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สพม.22 / สบว. / สพฐ.
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

2. มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2
32,200
38,100
11,800
21,000
103,100
200,000

หมวดที่ 2
2.1
2.2
28,000
20,000
20,000
28,900
96,900

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย)
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายดำรงค์ พิษเศษ
2. นางจุฑาวิณี ปิติรัชอนันต์
3.นายมานะชัย วงษ์ประชา
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู ม ิ ใ จในชาติ บ ้า นเมื อ งและท้ อ งถิ ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ย ึ ด มั ่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ความชื่นชม การเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
นโยบายสพฐ. ข้อที่3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นโยบายสพม.นครพนม- มุกดาหาร ข้อ2.
เร่งปฏิรูปการศึกษาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นโยบายเรียน ข้อ6. พัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม สภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนี้ขึ้น เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อนโยบายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวม
ทั้งในระดับโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะให้เหมาะสมกับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับเป้าหมาย อุดมการณ์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และ
ภูมิปัญญาไทย
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10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอน Active Teaching
& Learning และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
2. เพื่อส่งเสริมครูให้พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครูโดยใช้กิจกรรม PLC
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจทางด้าน ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ
6. เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
7. เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ของกลุ่มสาระศิลปะ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูในกลุ่มสาระศิลปะทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอน Active
Teaching & Learning และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น วิธีการ
จัดการเรียนการสอน
2.ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาและมีจัดหาอุปกรณ์ สื่อ ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตาม และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูโดยใช้กิจกรรม PLC
4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน ได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ชิ้น
5. ผู้เรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมตามความถนัดโดยเฉพาะผู้มีความถนัดและสนใจทางด้าน ศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ได้ทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
6. ห้องปฏิบัติการศิลปะ จำนวน 1 ห้อง ดนตรีจำนวน 1 ห้อง และนาฏศิลป์จำนวน 1 ห้อง ได้รับ
การปรับปรุงให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
7. ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการรายงานผลการใช้หลักสูตรที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมาย
อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูในกลุ่มสาระศิลปะทุกคนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอน Active
Teaching & Learning และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น วิธีการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม
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2.ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคนที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่
เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้กับรายวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตาม และมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ของครูโดยใช้กิจกรรม PLC ได้อย่างดีเยี่ยม
4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่ดอี ย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
5. ผู้เรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมตามความถนัด โดยเฉพาะผู้ที่มีความถนัดและ
สนใจทางด้าน ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้ทำกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม
6. มีห้องปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และผู้เข้าใช้
บริการมีความพึงพอใจอย่างมาก
7. ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะมีหลักสูตรที่ดี ถูกต้อง และสอดคล้องกับเป้าหมาย อุดมการณ์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Active Teaching
& Learning และ
การใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการ
สอน รวมไปถึงการ
ใช้ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียน
การสอน
2.ครูต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา มี
วัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่
เพียงพอ
3.มีการนิเทศ
ติดตาม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ของ
ครูโดยใช้กิจกรรม
PLC

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- จัดประชุมครูในกลุ่มสาระศิลปะ
ทำข้อตกลงในการจัดทำแผนจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Teaching &
Learning
- นิเทศ ติดตามการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ศิลปะจัดทำแผนการ
เรียนรู้มีแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active
Teaching & Learning

- มีการสำรวจเสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ขาด - ครูได้รับการส่งเสริม
แคลน ชำรุดเสียหาย จัดซื้อจัดจ้าง พัฒนา มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
ที่เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน
- จัดประชุมครูในกลุ่มสาระศิลปะ
- ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ทำข้อตกลง ในการนิเทศ ติดตามการ ได้รับการนิเทศติดตามดู
จัดการเรียนการสอนของครูสัปดาห์ การจัดกิจกรรมการเรียน
ละ1ครั้งในคาบประชุมกลุ่มสาระ
การสอน
- มีการจัดประชุมโดยใช้
กิจกรรม PLC

แหล่งข้อมูล
- แผนการ
เรียนรู้
- หลักฐานการ
ส่งแผนการ
เรียนรู้

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
- ใบปพ.5
- หลักฐาน
บันทึกการเข้า
นิเทศครูในกลุ่ม
สาระศิลปะ
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4.ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ มี
งานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 1 ชิ้น

- ครูผู้สอนเก็บข้อมูล หาปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน และทำงาน
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน

- ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะมีงานวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1
เรื่อง ต่อภาคเรียน

5.ผู้เรียนได้ทำ
กิจกรรมตามความ
ถนัดและสนใจ
ทางด้าน ศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์
ได้ทำกิจกรรมได้
อย่างเต็มที่
6.มีห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทำงาน และผู้
เข้าใช้บริการ

- ครูให้บริการและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระศิลปะ
- มีห้องปฏิบัติศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และการทำกิจกรรมของผู้เรียน

- นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมตามความชอบ
ทางด้านศิลปะดนตรี
นาฏศิลป์

- เขียนบันทึกเสนอปรับปรุงซ่อม
แซมห้องปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ ให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการใช้ในการเรียนการ
สอน

7.ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะมี
หลักสูตรที่ดี
ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
อุดมการณ์ของ
โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย

- เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ
ในการใช้หลักสูตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
- ครูศึกษาและทำความเข้าใจ
หลักสูตรของสถานศึกษาให้ละเอียด

- มีการอนุมัติจัดจ้างช่างมา
ทำการซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการที่ชำรุดทรุด
โทรม
- มีห้องปฏิบัติการศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์ มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทำงาน และผู้เข้าใช้บริการ
- ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
จัดทำแผนการเรียนรู้
ศิลปะมีแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ ที่ตรงตาม
หลักสูตรและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย อุดมการณ์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี เกรด
เฉลี่ยที่ 3.50 ขึ้นไป

- งานวิจัยในชั้น
เรียน
- บันทึกการส่ง
งานวิจัยในชั้น
เรียน
-แบบความพึง
พอใจ
- บันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการ
ของกลุ่มสาระ
ศิลปะ
-แบบความพึง
พอใจ
- บันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการ
ของกลุ่มสาระ
ศิลปะ

- บันทึกการเข้า
ประชุม
- แผนการ
จัดการเรีนรู้
- ใบ ปพ.5
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานใน
1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.สำหรวจวัสดุอุปกรณ์ วัสุดุคุรุภัณฑ์
เพื่อให้พร้อมในการใช้งานและใช้ใน
เรียนการสอน
3.การจัดเตรียมวัสดุ สื่อ นวัตกรรมการ
สอน
4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดนตรี
5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาทัศนศิลป์
6.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชานาฏศิลป์
7.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
8.จัดซื้อคุรุภัณฑ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9.จัดกิจกรรมเล่นดนตรีโพร์คซอง เวที
วันพุธ
10.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ใน
ระดับต่างๆ
3.จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ครั้งที่ 1
12.เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ จำนวน 1 ครั้ง
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
1.ครูในกลุ่มสาระศิลปะเข้าร่วมอบรม
1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 เพิ่มเติมความรู้ตามความถนัด

วัน เดือน ปี
1 ต.ค.2563

งบประมาณ

5 ต.ค.2563

6 ต.ค.2563
1 ต.ค.2563 –
30 ก.ย.2564
1 ต.ค.2563 –
30 ก.ย.2564
1 ต.ค.2563 –
30 ก.ย.2564
1 ต.ค.2563 –
30 ก.ย.2564
7 ต.ค.2563 –
30 ก.ย.2564
15 พ.ย.63 –
1ก.พ.64
15 ต.ค.256330 ก.ย.2564

53,520

15ต.ค.2563 –15
พ.ย2563

10,000

15 พ.ย.2563 –
30 ก.ย.2564

13,500

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.
64

65,000
52,080

66,350
28,000
20,000

308,450
10,000
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2.ซ่อมแทรมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของ 1 ม.ค.64 – 30 ก.ย.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64
3.จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน
1มี.ค.64-7มี.ค.64
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ครั้งที่ 2
4.เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมให้
1มี.ค.64-7มี.ค.64
ความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ จำนวน 1 ครั้ง
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
1.สรุปผลการดำเนินตามแผนงาน
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.63 – มิ.ย.63
โครงการ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การ 1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.
1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63 ทำแผนงานโครงการในปีการศึกษา
64
2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

11,000
10,000

13,500

44,500

00.00

00.00
352,950

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 352,950 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
รวมเป็นเงิน
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
153,620 บาท
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
123,620 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน 30,000 บาท
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน 199,330 บาท
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
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หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 352,950 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายการ
สายซอด้วงเสียงเอก
สายซอด้วงเสียงทุ้ม
คอนแทคติดกีต้าร์โปร่ง
เครื่องออดิโออินเตอร์เฟส
ฟลุต
ตู้แอมป์อะคูสติก 100 วัตว์
Drum Pad
ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ ยามาฮ่า
โต๊ะญี่ปุ่นแบบพับ
เข้ากรอบผลงานนักเรียน
ชุดอุปกรณ์งานภาพพิมพ์
สีน้ำมัน
สีอะคริลิค
สีน้ำ

จำนวน
1โหล
1โหล
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตู้
1 ตัว
24 เลา
12 ตัว
10 ชิ้น
5 ชุด
10 ชุด
10 ชุด
10 ชุด

ราคา/
หน่วย
900
900
1,700
3,500
5,280
28,500
8,900
160
450
500
500
200
500
500

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

900
900
1,700
3,500
5,280
28,500
8,900
3,840
5,400
5,000
2,500
2,000
5,000
5,000
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

น้ำมันสน
กระดาษ100ปอนด์
สีโปสเตอร์
พู่กันเขียนรูป
แท่นพิมพ์แม่พิมพ์ ขนาด
60x90 เซนติเมตร
ผ้ายกนีน้ำเงิน
ผ้าโจงกระเบนยาว 4 เมตร
เสื้อผ้าลูกไม้สีชมพู
ผ้าถุงลายขิด
สไบพิสสีฟ้าน้ำทะเล
หมึกเครื่องปริ้น HP
Laserjet Pro M12a
คอมพิวเตอร์All in one ยี้
ห้อ Lenovo
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นสี
คอมพิวเตอร์All in one ยี้
ห้อ Acer รุ่ น

10 ขวด
1 แพ็ค
100 ชุด
162 อัน
1 แท่น

50
500
60
50
25,000

12ผืน
12ผืน
12ตัว
12ผืน
12ผืน
3ตลับ

1,500
1,000
750
500
840
650

1เครื่อง

/
/
/
/

500
500
6,000
8,100
25,000

/
/
/
/
/
/

15,000
12,000
9,000
6,000
10,080
1,950

20,000

/

20,000

1ตัว
1เครื่อง
1เครื่อง

5,000
5,000
20,000

/
/
/

5,000
5,000
20,000

1หลัง

5,000

/

5,000

1 ตัว

3,000

/

3,000

1 เส้น

600

/

600

/

C229621008G1T21MGI

30. ตู้เก็บเอกสาร
อเนกประสงค์
31. เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับ
ระดับได้ มีล้อเลื่อน
32. สายแปลง HDMI เป็น
VGA ยาว 3 เมตร
33. จอคอมพิวเตอร์ LED

1 ตัว

4,500

/

4,500

1 แพ็ค

200

/

200

1 แพ็ค

200

/

200

Monitor ยี้ห้อ SAMSUNG
ขนาด 24 นิ้ว

34. ปากกาลูกเลื่อนสีนำ้ เงินตรา
ม้า 0.5 มม.

35. ปากกาลูกเลื่อนสีแดง
เงินตราม้า 0.5 มม.
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36. กระดาษปกรายงาน สีขาว

2 รีม

150

/

300

37. กระดาษปกรายงาน
สีชมพู
38. กระดาษปกรายงาน สีฟ้า

2 รีม

150

/

300

2 รีม

150

/

300

39. กิจกรรมเล่นดนตรีโพร์ค
ซอง เวทีวันพุธ

ตลอด 28,000
ภาคเรียน
ที่2
40. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตลอดปี 20,000
ทักษะทางศิลปะ ดนตรี
การศึกษา
นาฏศิลป์
2564
41. จัดกิจกรรมการนำเสนอ ภาคเรียน 10,000
ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ที่ 2
ดนตรีและนาฏศิลป์
ครั้งที่ 1
42 เชิญวิทยากรภายนอกมา ภาคเรียน 13,500 /
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ที่ 2
วิชาศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ ครั้งที่ 1
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

/

28,000

/

20,000

/

10,000

13,500

308,450

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1.

เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มเติม
ความรู้
ซ่อมแทรมเครื่องดนตรี
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ซ่อมเครื่องปริ้น
จัดกิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานทางด้านทัศนศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์
ครั้งที่ 2

2.
3.
4.
5.

จำนวน ราคา/
หน่วย
1 ครั้ง 10,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ภาค
เรียนที่
1

งบประมาณ
ค่าตอบแทน
/

3,000 /
6,000 /
2,000 /
10,000

ค่าใช้สอย

/

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

10,000
3,000
6,000
2,000
10,000
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6.

เชิญวิทยากรภายนอกมา
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ ครั้งที่ 2

ภาค
13,500 /
เรียนที่
1

13,500

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

44,500

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1.ครูในกลุ่มสาระศิลปะทุกคนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอน Active Teaching
& Learning และการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น วิธีการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างดีเยี่ยม
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2.ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคนที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่เพียงพอและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้กับรายวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตาม และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู
โดยใช้กิจกรรม PLC ได้อย่างดีเยี่ยม
4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
5. ผู้เรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมตามความถนัด โดยเฉพาะผู้ที่มีความถนัดและสนใจ
ทางด้าน ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้ทำกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม
6. มีห้องปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และผู้เข้าใช้บริการมีความ
พึงพอใจอย่างมาก
7. ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะมีหลักสูตรที่ดี ถูกต้อง และสอดคล้องกับเป้าหมาย อุดมการณ์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายมานะชัย วงษ์ประชา)
ตำแหน่ง ครู
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกลุ่มงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
9. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไม่ตำ่ กวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
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9. หลักการและเหตุ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีว ิต สามารถอยู่ร ่ว มกับ ผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 การศึกษาต้อ งยึดหลักว่าผู้เรียนทุก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้แ ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องตามความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนทำการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ลักษณะงานประจำ ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือ มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพบว่า
นักเรียนต้องการให้จัดการเรียนรู้โดยมีเนื้อหาที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิต ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
ฝึกฝนด้วยตนเอง และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและสนองต่อ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการดำเนิ นชีวิตและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รู้จักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการทำงานและกิจกรรม
ร่วมกัน ทำงานกันเป็นทีมและเป็นหมู่คณะ รู้จักการวางแผนการดำเนินงาน การแบ่งงานกันรับผิดชอบ ทำให้รู้จัก
การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีชีวิตที่เป็นสุข มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงต้องพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
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ดังนั้นกลุ่ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดทำแผนงานโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนั กเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตร การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนตามศักยภาพและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Teaching & Learning
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อส่งเสริมการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของครูในรายวิชาที่สอน
6. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
7. เพื่อยกระดับผลงานของนักเรียนด้านวิชาการในระดับชาติ
8. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
9. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย
10. เพื่อส่งเสริมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 นักเรียนร้อยละ 98 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ระดับ 4
11.1.2 ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
11.1.3. ครูในกลุ่มสาระฯ อย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active Teaching & Learning
11.1.4 ครูในกลุ่มสาระฯ อย่างน้อยร้อยละ 50 ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
11.1.5 ครูในกลุ่มสาระฯทุกคน มีการใช้คำศัพท์ภ าษาอังกฤษในรายวิช าที่ส อน อย่างน้อย
20 คำ/รายวิชา
11.1.6 ครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง
11.1.7 นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการในระดับชาติ อย่างน้อย 1 รายการ
11.1.8 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
11.1.9 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างน้อย 40 ครั้ง/
ภาคเรียน ครั้งละไม่ต่ำกว่า 45 นาที
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11.1.10 นักเรียนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเชิงคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
12.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
12.2.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
12.2.3 มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
12.2.4 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ผลสัมฤทธิ์
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ทางการเรียน
สอนไปตามแผนที่กำหนด
2. ครูต้องสอนเต็มที่ เต็มเวลา และ
เต็มความสามารถ
3. ครูที่ไปราชการ ลากิจ ลาป่วย
ต้องมีการมอบหมายงาน
หรือ กิจกรรมอื่นที่เหมาะสม
2. การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้

3. การใช้
ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน

4. ผลงานทางด้าน
วิชาการ

1. ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสารฯ
2. จัดทำตารางการนิเทศ
3. ดำเนินการนิเทศ โดยให้
ครอบคลุมการสอนแบบ Active
Teaching & Learning และครู
สามารถใช้ ICT ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน
1. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้
และเขียนแผนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและตัวชี้วัด
2. จัดการเรียนรู้ตามแผน
3. รายงานการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
แข่งขัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 98 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ระดับ 4

แหล่งข้อมูล
- แบบรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ปพ.5

ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนได้รับ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน

- แบบรายงานผล
การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้

ครูในกลุ่มสาระฯทุกคน มีการ - แผนการจัดการ
ใช้ ค ำศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษใน เรียนรู้
รายวิ ช าที ่ ส อน อย่ า งน้ อ ย
50 คำ/รายวิชา

นักเรียนมีผลงานทางด้าน
วิชาการในระดับชาติ
อย่างน้อย 1 รายการ

- แบบรายงาน
- เกียรติบัตร
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5. กีฬาภายใน
สถานศึกษา

6. ทำวิจัยในชั้น
เรียน

3. เตรียมความพร้อมนักเรียนในวัน
จันทร์-วันพฤหัสบดี หลังเลิกเรียน
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
5. สรุปรายงานผลการแข่งขัน
1. ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ภายในสถานศึกษา จำนวน
3. จัดการแข่งขัน
1 ครั้ง
4. สรุปและรายงานผล
ครูนำปัญหาในการเรียนการสอน
มาทำวิจัยในชั้นเรียน

7. กิจกรรมส่งเสริม 1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
การออกกำลังกาย ส่งเสริมการออกกำลังกาย
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
กำลังกายให้หลายหลาย เช่น กีฬา
ไทย กีฬาสากล นันทนาการเป็นต้น
3. รับรองในสมุดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. รายงานจำนวนครั้งที่นักเรียน
ออกกำลังกาย/ภาคเรียน ให้กับงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. สมรรถภาพ
1. ชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบ
ทางกาย
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. ประเมินผลการทดสอบ
4. แจ้งให้นักเรียนทราบ

- แบบรายงานผล
การดำเนินงาน

ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย 1 เรื่อง

- งานวิจัยในชั้น
เรียน

นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกายอย่างน้อย
40 ครั้ง/ภาคเรียน
ครั้งละไม่ต่ำกว่า 45 นาที

- แบบรายงานผล
การดำเนินงาน
- สมุดบันทึก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเชิง
คุณภาพในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80

แบบรายงาน
ผลการทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 64

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2563
2. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ในการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
4. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
5. กีฬาภายในสถานศึกษา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
2. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

วัน เดือน ปี
ต.ค.2563

งบประมาณ
-

ต.ค.2563

88,200

พ.ย.-ธ.ค.2563

-

พ.ย.-ธ.ค.2563
30 ธ.ค.2563

-

วัน เดือน ปี
ม.ค.-ก.พ.2564
ม.ค.-ก.พ.2564
ม.ค.-ก.พ.2564

งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

88,200
งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2/2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ก.พ.2564
มี.ค.2564

1. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ในการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
3. กีฬาภายในสถานศึกษา

เม.ย.2564

91,000

พ.ค.-มิ.ย.2564

-

มิ.ย.2563

งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

พ.ค.-มิ.ย.2563
พ.ค.-มิ.ย.2563

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

-

งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

91,000
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ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

1. จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ในการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
3. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

ก.ค.-ก.ย. 2564

17,940

ก.ค.-ก.ย. 2564

-

ก.ค.-ก.ย. 2564
ก.ค.-ก.ย. 2564

-

5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาคฯ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ส.ค. 2564
ก.ย. 2564

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7,860
25,800
205,000

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 205,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
196,100
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
20,500
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
3,500
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
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หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 239,460 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
เครื่องปริ้น (สี-ขาวดำ)
1
3,500
ลูกบาสเกตบอล
6
2,000
ลูกวอลเลย์บอล
6
2,000
ลูกฟุตบอล
4
2,000
ลูกฟุตซอล
4
1,000
ลูกแฮนด์บอล
6
800
ไม้แบดมินตัน
30
250
ลูกแบดมินตัน
6
400
หมึกปริ้น epson (คละสี)
10
200
ตาข่ายฟุตบอล
1 ชุด 4,500
ตาข่ายฟุตซอล
1 ชุด 2,500
แผงกั้นสนามเทเบิลเทนนิส 25 ชุด 600
ตะกร้าเก็บอุปกรณ์กีฬา
2 ชุด 1,000
ตาข่ายห่วงบาสเกตบอล
10 ชุด 200
เสาอากาศวอลเลย์บอล
2 ชุด 1,500
วัสดุสำนักงานต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

3,500
12,000
12,000
8,000
4,000
4,800
7,500
2,400
2,000
4,500
2,500
15,000
2,000
2,000
3,000
-

3,500
12,000
12,000
8,000
4,000
4,800
7,500
2,400
2,000
4,500
2,500
15,000
2,000
2,000
3,000
3,000
88,200
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ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ที่

ไม้เทเบิลเทนนิส
ลูกเทเบิลเทนนิส
ลูกบาสเกตบอล
ลูกวอลเลย์บอล
ลูกฟุตบอล
ลูกฟุตซอล
ไม้แบดมินตัน
ลูกแบดมินตัน
ตาข่ายฟุตบอล
ตาข่ายฟุตซอล
ตาข่ายเทเบิลเทนนิส
ตาข่ายแบดมินตัน
ตาข่ายวอลเลย์บอล
ตาข่ายห่วงบาสเกตบอล
กระดาษชาร์ทอ่อน
ปากกาเมจิค
วัสดุสำนักงานต่างๆ
หมึกปริ้น epson (คละสี)

30
150
20
100
5
2,000
5
2,000
5
2,000
5
1,000
30
250
10
800
1 ชุด 4,500
1 ชุด 2,500
10
500
10
700
4
750
10 ชุด 200
500
4
20
150
10
200
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

-

4,500
2,000
10,000
10,000
10,000
5,000
7,500
8,000
4,500
2,500
5,000
7,000
3,000
2,000
2,000
3,000
2,000

-

รายการ

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ลูกฟุตบอล
3
2,000
6,000
2 ลูกฟุตซอล
5
1,000
5,000
3 ลูกแบดมินตัน
5
800
4,000
4 วัสดุสำนักงานต่างๆ
2,940
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาคฯ
5 ค่าเช่าที่พัก
4 ห้อง 1,200
4,800
6 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/นักเรียน
3,060
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

4,500
2,000
10,000
10,000
10,000
5,000
7,500
8,000
4,500
2,500
5,000
7,000
3,000
2,000
2,000
3,000
3,000
2,000
91,000
รวม

ครุภณ
ั ฑ์

-

6,000
5,000
4,000
2,940

-

4,800
3,060
25,800
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16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. สพม.22 / สพฐ.
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สพม.22 / สบว. / สพฐ.
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน)
ตำแหน่ง ครู
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 205,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดที่ 1
หมวดหมู่งบประมาณ 1.1
1.2
ไตรมาสที่ 1
83,200 5,000
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
86,000 5,000
ไตรมาสที่ 4
22,860 2,940
รวม
192,060 12,940
รวมทั้งหมด
205,000

หมวดที่ 2
2.1
2.2
3,500
3,500

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน)
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

187
แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการการจัดการเรียนรู้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุทิน พยุงวงษ์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นั กเรีย นเห็ น คุณ ค่าของตนเอง มีวินั ยในตนเอง ปฏิบั ติตามหลั กธรรมของพระพุ ทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู มิ ใจในชาติ บ้ า นเมื อ งและท้ อ งถิ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นั ก เรี ย นมีจิ ตมุ่ งที่ จ ะทำประโยชน์ และสร้างสิ่ งที่ ดี งามให้ กับ สั งคม มี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
9. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 95 ของครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 95 ของครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล
9. หลักการและเหตุผล
ตามนั ย ของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 25 เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 ที่ อ นุ มั ติ ให้
กระทรวงศึก ษาธิการ ดำเนิ น งานโครงการพั ฒ นาโรงเรียนจุฬ าภรณราชวิทยาลั ยทั้ ง 12 แห่ งให้ เป็ น โรงเรีย น
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียน
ประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และ
เพื่อเป็ น การเพิ่มโอกาสให้ กับ นั กเรีย นกลุ่ มด้อยโอกาส และ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อ พัฒ นานักเรียนผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เหล่านั้น ไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัย
ชั้นนำของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ กับ ประเทศชาติ และ
สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่ และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิต
ที่มีมูลค่าเพิ่ม มากขึ้น สร้างสังคมแห่งภู มิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่
ยั่งยืน พอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
และสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคมวั ฒ นธรรม ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับ นโยบายประเทศไทย 4.0 สามารถปรับตัวกับโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้ เรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติ และดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาชมโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2.1 เพื่อให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เหล่านั้นไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับ
นักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ ตามภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนา
ให้สอดคล้องทั้งหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้ง
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
10.2.2 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง
ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย ไปใช้จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
10.2.3 เพื่อให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้แก่นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
10.2.4 เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มุ่งพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการปรับปรุง
และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.1.2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มุ่งพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องทั้งหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11.1.3 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อและการวัดประเมินผลในรายวิชาพื้นฐาน และ
เพิ่มเติม กลุ่ม 1 ที่มีคุณภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการ Active
Teaching & Learning ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความคงทนในความรู้ที่ได้รับ
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มีรายวิชาพื้นฐาน
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และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ที่ส่งเสริมและสามารถพัฒนานักเรียนไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นัก
คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัย
ชั้นนำของนานาชาติ (world class) ตามภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
11.2.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง ระดับ
ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย ไปใช้จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
11.2.3 ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
แก่นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
11.2.4 ครูมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
11.2.5 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.บุคลากรงานพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้มีการบริหาร
จัดการการจัดกิจกรรมที่
เป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน
2.วัสดุ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้และจัดตาราง
เรียนตารางสอนมี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน
3. มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนการจัดแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
4. จัดทำรูปเล่มหลักสูตร

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เข้าร่วมการประชุมเชิง
-การดำเนินงานตรงตาม
ปฏิบัติการ ทบทวน และปรับปรุง วัตถุประสงค์
หลักสูตร
- ทำแผนงานโครงการประจำปี

แหล่งข้อมูล
- รายงานการเข้า
ร่วมประชุม
ปฏิบัติการ

- สำรวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์

-มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มี
- แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพและเพียงพอ ความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงาน
- รูปเล่มหลักสูตร
และตารางการ
จัดการเรียนรู้

- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
ย่อ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

- คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ปีละ 1 ครั้ง
ร้อยละ 100 ของรายวิชา
ที่สอน
- มีหลักสูตรโรงเรียน

- ดำเนินการรวบรวมและจัดทำ

- รายงานการเข้า
ร่วมประชุม
ปฏิบัติการ

- เล่มหลักสูตร
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ประจำปี
การศึกษา 2563 และ
CD แผนจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ
5. จัดทำตารางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

รูปเล่มหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ CD
แผนจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

- ดำเนินการจัดทำตารางเรียน
และตารางสอน ก่อนเปิดภาค
เรียน
- ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียน
- มีแผนจัดการเรียนรู้ฉบับ วิทยาศาสตร์
ย่อ
ภูมิภาค /
แผนจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อ
- มีตารางสอน ตารางเรียน - ตารางเรียน
และแผนการจัดการเรียนรู้ ตารางสอน
สำหรับใช้ในการ
- แผนการจัดการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้
เรียนรู้
-รายงานการใช้
หลักสูตร

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทาง
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ในการพัฒนาหลักสูตร เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
2. สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563
3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
(ตาม 2)
4. จัดทำตารางการจัดการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
5. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
6. ครูทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ไป
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
และส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
7. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ 2/2563 ตามหลักสูตร ตาราง

วัน เดือน ปี
ต.ค. - พ.ย. 63

งบประมาณ
-

ต.ค.-พ.ย. 63

-

พ.ย.- ธ.ค. 63

10,000 บาท

ต.ค. 63

-

พ.ย. 63

-

พ.ย. - ธ.ค. 63

-

ต.ค. - ธ.ค. 63

-
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ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น และการนิเทศ
ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้
8. ตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ 2/2563 ตามหลักสูตร ตาราง
การจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่จัดทำขึ้น และการนิเทศติดตาม
การนำหลักสูตรไปใช้
2. ตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
3. ส่งรายงานผลการใช้หลักสูตร ภาค
เรียนที่ 2/2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
1. สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
(ตาม 2)
3. จัดทำตารางการจัดการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
4. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
5. ครูทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ไป

ต.ค. - ธ.ค. 63

15,000 บาท

ม.ค. - มี.ค. 64

25,000 บาท
-

ม.ค. - มี.ค. 64

20,000 บาท

มี.ค. 64

-

เม.ย. 64

18,000 บาท
-

พ.ค. 64

12,000 บาท

เม.ย. - พ.ค. 64

-

พ.ค. 64

-

พ.ค. - มิ.ย. 64

-
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จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
และส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
6. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาค
เรียนที่ 1/2564 ตามหลักสูตร ตาราง
การจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่จัดทำขึ้น และการนิเทศติดตาม
การนำหลักสูตรไปใช้
7. ตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจำภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาค
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 เรียนที่ 1/2564 ตามหลักสูตร ตาราง
การจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่จัดทำขึ้น และการนิเทศติดตาม
การนำหลักสูตรไปใช้
2. ตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจำภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
3. ส่งรายงานผลการใช้หลักสูตร ประจำ
ภาคเรียนที่ 1/2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

พ.ค. - มิ.ย. 64

-

เม.ย. - มิ.ย. 64

30,000 บาท

ก.ค. - ก.ย. 64

40,000 บาท
-

ก.ค. - ก.ย. 64

15,000 บาท

-

15,000 บาท
100,000 บาท

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 220,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ
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สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

75,000
25,000

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

การประชุมเชิงปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

1

15,000

ค่าใช้สอย

5,000 10,000

รวม

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

-

-

15,000
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2

ที่

หมึกพิมพ์

2
5,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย
การประชุมเชิงปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

1

20,000

10,000

-

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

-

ค่าใช้สอย

8,000 10,000

10,000
25,000

รวม

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

-

-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

18,000

18,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

2
3
4
5

การประชุมเชิงปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
หมึกพิมพ์
แฟลชไดร์พ
กระดาษการ์ดสีเอ4
ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

1

ค่าใช้สอย

30,000 10,000 20,000

2
5,000
2
250
5
100
1
1,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

-

รวม

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

-

-

10,000
500
500
1,000

30,000

10,000
500
500
1,000
42,000

196
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

1

รายการ

การประชุมเชิงปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

จำนวน ราคา/
หน่วย
1

งบประมาณ

รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

7,000

8,000

-

-

15,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

15,000

15,000

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 แห่ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เหล่านั้นไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของ
นานาชาติ ตามภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องทั้งหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง ระดับ ม.ต้น และ ระดับ
ม.ปลาย ไปใช้จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
3. ครูและนักเรียนมีตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
4. ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
5. ครูได้ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายอนุทิน พยุงวงษ์ )
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนางานทะเบียน วัดผล และประเมินผล
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรทิพา เมืองโคตร
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
4. นักเรียนมีผลการประเมินประดับนานาชาติของกลุ มประเทศ OECD (PISA) สูงกวาคาเฉลี่ย ของ
ประเทศพัฒนาแลว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยา
ศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
9. หลักการและเหตุผล
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ของโรงเรียนเป็นงานที่มีความสำคัญต่อสถานศึกษา เนื่องจากมีการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบัน และต้องรับผิดชอบ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำข้อสอบทั้งกลาง
ภาคและปลายภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ ที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการดำเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องมีระบบ เป็น
ขั้นตอน และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้เป็นระบบ สะดวก ทันสมัยและให้บริการแก่ครู นักเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
10.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวัดผลและประเมินผลในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำ
ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
10.3 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ที่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรมของงานทะเบียน วัดผล และ
ประเมินผล
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11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรมีวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 งานทะเบียนมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้นและ
ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
11.2.2 บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ลงทะเบียนเรียน
และบันทึกผลการ
เรียน
รายงานข้อมูล
พื้นฐานของ
นักเรียน ข้อมูลผล
การเรียนเฉลี่ย
(GPA) ของนักเรียน
จัดส่งเอกสาร
รายงานการจบ
หลักสูตรการศึกษา
ของนักเรียนชั้นม.6
และม.3

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
บันทึกการลงทะเบียนเรียนและผล
การเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนทุก
คน
การรายงานข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) ของนักเรียน ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จัดส่งเอกสารรายงานการจบ
หลักสูตรการศึกษาของนักเรียนชั้นม.
6 และม.3 ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ (สพฐ.)
ในแต่ละปีการศึกษา
วัสดุ อุปกรณ์ และ - ใช้ในงานทะเบียน
แบบพิมพ์
- ใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบ
- ใช้ในการสอบวัดผลกลางภาคและ
ปลายภาค
ครูและบุคลากร
- ดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุง
ทำงานอย่างเป็น
ข้อสอบ
ระบบ
- ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค
และปลายภาค
ข้อสอบที่มีคุณภาพ คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบร่วมกัน
ทั้ง 12 จภ. และร่วมกับ ร.ร. มหิดล
วิทยานุสรณ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีเอกสารรายงานผลการ
เรียนของนักเรียนทุกคน
การบันทึกข้อมูลผลการ
เรียนเฉลี่ยรวม

แหล่งข้อมูล
สมุดบันทึกผล
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
สมุดบันทึกผล
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

แบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา

แบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา

มีวัสดุ อุปกรณ์ และแบบ
พิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการดำเนินงาน

แบบจัดซื้อ จัด
จ้าง

การจัดกิจกรรมที่สำเร็จตาม แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์
ความคิดเห็น

ข้อสอบฉบับจริงที่ผ่านการ
คัดกรองจากผู้เชี่ยชาญ

แบบคัดกรอง
ข้อสอบ
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
งบประมาณ
- ดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ 17 – 18 ต.ค. 63
80,000
ปลายภาค 1/2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
1 – 31 ต.ค. 63
20,000
การสอบปลายภาค 1/2563
- จัดซื้อแบบพิมพ์ ปพ.5 ปพ.6
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63
40,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
140,000
ไตรมาสที่ 2
- ซ่อมบำรุงเครื่องคอม ฯ และจัดเตรียม 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64
20,000
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 วัสดุ อุปกรณ์เอกสารและแบบบันทึกที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
- ดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
1 - 31 ม.ค. 64
80,000
กลางภาค 2/2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
1 - 31 ม.ค. 64
20,000
การสอบกลางภาค 2/2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
120,000
ไตรมาสที่ 3
- จัดซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1, ปพ.2 และ ปพ.3 1 - 30 เม.ย. 64
20,000
1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64 - ดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
1 - 30 เม.ย. 64
80,000
ปลายภาค 2/2563
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
1- 30 เม.ย. 64
20,000
การสอบปลายภาค 2/2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
120,000
ไตรมาสที่ 4
- ดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
1 – 10 ก.ค. 64
80,000
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 กลางภาค 1/2564
- ดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
1 – 30 ก.ย. 64
80,000
ปลายภาค 1/2564
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ก.ค. - ก.ย. 64
40,000
การสอบกลางภาคและปลายภาค 1/2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
200,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4
580,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 580,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
580,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 580,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย
ค่าตอบแทน

1
2
3
4

ที่

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ปพ.5
ปพ.6
คัดเลือก ปรับปรุงข้อสอบ

1
20,000
1,000
16
800
30
1
80,000
/
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

1
2
3
4
5

ที่

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ซ่อมเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
คัดเลือก ปรับปรุงข้อสอบ

3
2,000
4
2,000
1
6,000
1
20,000
1
80,000
/
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

1
2
3
4
5

ปพ. 1
ปพ. 2
ปพ. 3
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
คัดเลือก ปรับปรุงข้อสอบ

400
20
400
20
250
16
1
20,000
1
80,000
/
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

/

/
/
/
/

รวม
ครุภัณฑ์

20,000
16,000
24,000
80,000
140,000

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

/
/
/
/

/
/

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

/

/
/
/
/
/

6,000
8,000
6,000
20,000
80,000
120,000
รวม

ครุภัณฑ์

8,000
8,000
4,000
20,000
80,000
120,000
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ที่

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1
2

วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ
คัดเลือก ปรับปรุงข้อสอบ

1
40,000
2
80,000
/
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

/

/
/

รวม
ครุภัณฑ์

40,000
160,000
200,000

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

18.1 บุคลากรงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลมีการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน
18.2 งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลมีวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การดำเนินงาน
18.3 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบและสะดวก ต่อการสืบค้น
18.4 ได้ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเรียนการสอน
18.5 ครูและบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพา เมืองโคตร)
ตำแหน่ง ครู
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมั ติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนาการบริการวิชาการและภาคีเครือข่าย
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ และนางทัศติมา ปะถาปะตา
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
7. นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยไมนอยกวา 150 คน ไดรับคัดเลือกเขาแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระดับประเทศ ไดรับเหรียญรางวัลไมนอยกวา 50 เหรียญ และไดรับการคัดเลือกเขาคายเพื่อ
คัดเลือกผูแทนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติ คาย 1 จํานวนไมนอยกวา 30 คน
9. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 58 “ให้มี
การระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ โดย
เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์เป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ
บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของ
นานาชาติ ซึ่งมีพันธกิจด้านคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ในการพัฒนาภาคีเครือข่าย และมีภารกิจเป็น
โรงเรียนทีเ่ ป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science Education Hub) เพื่อ
ให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในกับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่บริการ
ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการ
ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได้เต็มศักยภาพ พร้อมที่จะเป็นตัวป้อนที่ดีเข้าสู่
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563-2567 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการบริการวิชาการและภาคีเครือข่ายขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ
2. เพื่อให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียน การฝึกทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ และค่ายวิชาการกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในด้านการสนับสนุน การฝึกฝน การ
วิจัย การสนับสนุนของผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ และความร่วมมืออื่นๆที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอื่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดย
1) จัดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับครูปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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2) จัดโครงการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดมุกดาหารปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
3) จัดการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
4) จัดบริการวิชาการแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
5) จัดบริการการศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู และโรงเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
11.1.2 บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายวิชาการแก่นักเรียน
300 คน
11.1.3 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอื่น 3 โรงเรียน
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 ผู้เข้ารับบริการทางวิชาการกับโรงเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในระดับดี
11.2.2 นักเรียนที่เข้ารับบริการเกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และค่ายวิชาการมีทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
11.2.3 โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีความพึงพอใจในระดับดี
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
บริการวิชาการแก่
- จัดอบรมโครงการบ้าน
- บริการวิชาการแก่ชุมชน
- แบบบันทึกการ
ชุมชน ผู้บริหาร
นักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับ ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และ บริการวิชาการแก่
นักวิชาการ ครู และ ครู
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 100 ชุมชน ผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตพื้นที่ - จัดอบรมขยายผลองค์
คน
นักวิชาการ ครู
บริการ
ความรู้ทางวิชาการและวิธี
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ และโรงเรียนในเขต
จัดการเรียนการสอน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1
พื้นที่บริการ
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ครั้ง
- รายงานการอบรม
- จัดการแข่งศิลปหัตถกรรม - อบรมขยายผลองค์ความรู้ทาง โครงการบ้าน
นักเรียน
วิชาการและวิธีจัดการเรียนการ นักวิทยาศาสตร์
- จัดบริการวิชาการแก่
สอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ น้อย
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2 ครั้ง
- รายงานการอบรม
- จัดบริการการศึกษาดูงาน - จัดการแข่งศิลปหัตถกรรม
ขยายผลองค์ความรู้
ของผู้บริหาร ครู และโรงเรียน นักเรียน 1 ครั้ง
ทางวิชาการและวิธี
- จัดบริการการศึกษาดูงานของ จัดการเรียนการ
ผู้บริหาร ครู และโรงเรียน 2
สอนคณิตศาสตร์ครั้ง
วิทยาศาสตร์
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ต้องการ
บริการทางวิชาการ
เกี่ยวกับการฝึก
ทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
ค่ายวิชาการกับ
นักเรียน
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนอื่น

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- จัดบริการการฝึกทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
แก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- จัดค่ายวิชาการแก่นักเรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการ - แบบบันทึกการ
ฝึกทักษะปฏิบัติการทาง
บริการวิชาการแก่
วิทยาศาสตร์ และค่ายวิชาการ นักเรียน
แก่นักเรียน 300 คน

ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนอื่น

มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับโรงเรียนอื่น 3
โรงเรียน

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียน

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ

วัน เดือน ปี

ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63

1. จัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ธ.ค. 2563

งบประมาณ
(บาท)
14,000

2. จัดบริการการฝึกทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
1. จัดบริการการฝึกทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

พ.ย.-ธ.ค. 2563

20,000

ม.ค.-มี.ค. 2564

34,000
40,000

ก.พ.-มี.ค. 2564

20,400

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 –
31 มี.ค.64

60,400
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ

วัน เดือน ปี

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 –
มิ.ย.64

1. จัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

พ.ค.–มิ.ย. 2564

งบประมาณ
(บาท)
14,000

2. จัดบริการการฝึกทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
3. จัดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
1. จัดการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน

พ.ค.–มิ.ย. 2564

30,000

พ.ค. 2564
ก.ย. 2564

105,800
149,800
30,000

2. จัดบริการการฝึกทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

ก.ค.-ก.ย.64

10,000

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

40,000
284,200

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564
จำนวน
110,000
บาท โดยแบ่งออกเป็น
14.1 งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

110,000 บาท

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

95,000

หมายเหตุ
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รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
15,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จำนวน 284,200 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ
ราคา/
ที่
รายการ
จำนวน
รวม
ค่าตอ ค่าใช้
หน่วย
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
บแทน สอย
กิจกรรมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
14,000
14,000
กิจกรรมการบริการวิชาการ
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งบประมาณ
ราคา/
ที่
รายการ
จำนวน
รวม
ค่าตอ ค่าใช้
หน่วย
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
บแทน สอย
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
200
100
20,000
20,000
ว่าง 1 วัน ของผู้เข้ารับบริการ
คน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
34,000
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

ราคา/
จำนวน
ค่าตอ
หน่วย
บแทน

งบประมาณ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย

กิจกรรมการบริการวิชาการ
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
400
100
40,000
ว่าง 1 วัน ของผู้เข้ารับบริการ
คน
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
2*4
100
800
ว่างของวิทยากร
2 ค่าวิทยากร
4*4
600 9600
3 ค่าเอกสาร
10,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ครุภัณ
ฑ์

รวม

-

40,000

-

800

-

9600
10,000
60,400

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
งบประมาณ
ราคา/
ที่
รายการ
จำนวน
ค่าตอ ค่าใช้
ครุภัณ รวม
หน่วย
ค่าวัสดุ
บแทน สอย
ฑ์
กิจกรรมการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
14,000
14,000
กิจกรรมการบริการวิชาการ
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
300
100
30,000
30,000
ว่าง 1 วัน ของนักเรียนผู้เข้ารับ
คน
บริการ
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งบประมาณ
ราคา/
ที่
รายการ
จำนวน
ค่าตอ ค่าใช้
ครุภัณ
หน่วย
ค่าวัสดุ
บแทน สอย
ฑ์
กิจกรรมการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1 ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม
15
40,00
0
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
30
130
7,800
ว่างของผู้เข้าอบรม
4 ค่าที่พักผู้เข้าอบรม
20*2 1,200
48,000
5 ค่าวัสดุอบรม
10,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

รวม

40,000
7,800
48,000
10,000
149,800

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

ราคา/
จำนวน
ค่าตอ
หน่วย
บแทน

กิจกรรมการบริการวิชาการ
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
100
100
ว่าง 1 วัน ของนักเรียนผู้เข้ารับ
คน
บริการ
กิจกรรมการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
100
200
ว่าง 2 วัน ของกรรมการตัดสิน
คน
การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย

รวม

10,000

-

-

10,000

20,000

-

-

20,000

-

10,000

-

10,000

16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. โรงเรียนเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
3. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

40,000
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4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่บริการ
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. โรงเรียนเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
5. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่บริการ
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2. ได้ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายวิชาการกับนักเรียน
3. ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนอื่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ)
ตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาการบริการวิชาการและภาคีเครือข่าย
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 283600 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2
-

หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
160,000

-

-

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ)

-
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แผนงานโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

1. โครงการ

พัฒนาระบบงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริรัตน์ หาญตระกูล และคณะครูบรรณารักษ์ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
ข้อที3่ . ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที4่ . ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที4่ . นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
ข้อที2่ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ข้อที3่ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
ข้อที4่ . ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
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ข้อที่6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อยู่
ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อยู่
ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 กล่าวไว้ว่า
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก
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เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงมีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ จึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching &Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
นโยบาย สพฐ. และสพม. เขต 22 ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ข้อ 2. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อ1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง ข้อ2.ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บ
หนังสือ บริการผู้อ่าน พัฒนารูปแบบการจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
อ่าน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการห้องสมุด และมีระบบนิเทศการดำเนินงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู
และบุคลากรทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
สารสนเทศการจัดเก็บหนังสือและการสืบค้นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า

218
3. เพื่อจัดหาหนังสือประเภทต่างๆ สื่อการเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษา ที่พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยที่เสริมสร้างบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็น
ระบบ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู
และบุคลากรทั่วไป
2. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีโปรแกรมการลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศ ระบบการ
จัดเก็บหนังสือ สถิติการเข้ามาใช้บริการ ตรวจสอบการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ และการสืบค้นข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีหนังสือประเภทต่างๆที่เป็นรายวัน รายปักษ์ และรายเดือนตลอดปี
การศึกษา หนังสือด้านวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหนังสือ
อ่านนอกเวลาเรียน มีสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่เพียงพอต่อการให้บริการ
4. จัดเตรียมสถานที่ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม เช่น มีห้องสืบค้นต่างๆ ห้องประชุม ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ-เก้าอี้ และโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัย
สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ
5. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีการจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่ หนังสือดีที่น่าสนใจ หนังสือ
ที่มีผู้ใช้บริการมาก หนังสืออ้างอิง หนังสือใหม่ หนังสือที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลายเหมาะสมกับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดให้บริการในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
และวันเสาร์-วันอาทิตย์
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีหนังสือ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการ
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้าถึงสารสนเทศและได้รับสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
บริการยืม-คืนหนังสือ บริการห้องประชุม บริการห้องสืบค้นข้อมูล ห้องสัมมนาวิชาการ และสถิติการเข้ามาใช้
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
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2. มีโปรแกรมการลงทะเบียนหนังสือ ข้อมูลสารสนเทศ การเปิดให้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ในการอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การให้บริการยืม-คืนหนังสือ และการสืบค้นข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และวัน
เสาร์-วันอาทิตย์
3. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีทั้งหนังสือ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และหนังสืออ่านนอกเวลาอย่างเพียงพอ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย และทันเหตุการณ์ ที่
เพียงพอต่อการให้บริการ
4. มีสถานที่ในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน และ
การศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ
5. มีการจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือดี ข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย และทันเหตุการณ์ มีมุมหนังสือที่
มีผู้อ่านเข้ามายืม-คืน หนังสือมาก
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ตัวชี้วัด
1.ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็น
-ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีหนังสือ
ศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าของ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียน ครู และบุคลากร ที่ทันสมัย บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
ครบวงจร
อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสารสนเทศและ

แหล่งข้อมูล
- ระบบบริหารงานห้องสมุด
ออนไลน์

ได้รับสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
- จำนวน ครู นักเรียน และบุคลากร
เข้ามาใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 80
2.มีโปรแกรมการลงทะเบียนหนังสือ - มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่มี
และข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
ประสิทธิภาพและทันสมัย

- ระบบบริหารงานห้องสมุด
ออนไลน์

- Happy Library Version 8 ระบบ -ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
3. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
- มีหนังสือวิชาการ มีวารสารทาง
วิชาการ ที่ให้ความรู้ด้านต่างๆที่
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

บริหารงานห้องสมุดออนไลน์

-ระบบการลงทะเบียนหนังสือ

- จำนวนของหนังสือและข้อมูล

- ระบบบริหารงานห้องสมุด

สารสนเทศของงานห้องสมุดและ

ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้

- ข้อมูลในระบบสารสนเทศงาน
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้
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ต้องการ
- หนังสืออ้างอิงของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆไว้บริการอย่าง
หลากหลาย
- สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ
4. ปรับปรุงหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัด
-สถิติของนักเรียน ครูและบุคลากรที่

แหล่งข้อมูล

เข้ามาใช้บริการ

- มีห้องสื่อและเทคโนโลยี
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อกระตุ้น ครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องสมุดและแหล่ง ให้บริการแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากร
แนะนำให้อยากรู้ อยากศึกษาค้นคว้า เรียนรู้
- มีทะเบียนสื่อเทคโนโลยี
อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
- มีห้องสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ข้อมูลในระบบสารสนเทศงาน
มีคุณภาพและเพียงพอ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้
- แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนา
- การบริหารอาคารสถานที่ วัสดุ

งานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

ระบบ มีตู้ ชั้นวางหนังสือ มีระบบ

- มีการจัดเก็บหนังสือเป็นระบบ
- มีระบบการลงทะเบียนที่ทันสมัย

การซ่อมแซมหนังสือ และการเย็บ

และการบริการยืม – คืนหนังสือ

5. มีการจัดเก็บหนังสืออย่างเป็น

เล่มวารสาร
6. การเปิดให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ในการอ่านหนังสือ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และการ
ให้บริการยืม-คืนหนังสืออย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

- การบริการนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- บอร์ด นิทรรศการแนะนำส่งเสริม
การอ่าน และการบริการความรู้แก่
ครู นักเรียน บุคลากร และชุมชน

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- มีระบบการลงทะเบียน
หนังสือและการซ่อมแซม
หนังสือ
- ระบบการบริการยืม – คืน
หนังสือ
-ระบบบริหารงานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้
- ข้อมูลสถิติการเข้ามาใช้บริการ
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้
- ข้อมูลการยืม-คืนหนังสือ

ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และวัน
เสาร์-วันอาทิตย์
7.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็น

1.จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ

ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ประเมินทักษะด้านการอ่านในระดับ
ใฝ่เรียน

ดีขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 100

- ข้อมูลในระบบสารสนเทศงาน
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้
- แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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ต้องการ
8. ครูบรรณารักษ์พัฒนาวิชาชีพใน

ตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล
- ครูบรรณารักษ์ได้รับการอบรมเพื่อ - แบบบันทึกข้อมูลการเข้ารับ

สาขาวิชาบรรณารักษ์ในรูปแบบ

พัฒนาวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การอบรมพัฒนาวิชาชีพของครู

ต่างๆ

ในกลุ่มสาระฯภาษาไทย

9. การประชาสัมพันธ์ และการ

-การบริการแนะนำส่งเสริมการอ่าน

- ป้ายนิเทศ แนะนำหนังสือ

บริหารงานธุรการห้องสมุดและแหล่ง และการบริการความรู้แก่นักเรียน

- ป้ายประชาสัมพันธ์

เรียนรู้

- แผ่นพับ และแหล่งเรียนรู้ทาง

และชุมชน

เว็บไซต์ของโรงเรียน
10.หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ได้รับ

- มีการนิเทศงานหอสมุดและแหล่ง

- แบบบันทึกนิเทศงานหอสมุด

ส่งเสริมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

และแหล่งเรียนรู้

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

ซื้อระบบบริหารงานงานห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
1.ระบบให้บริการยืม-คืนหนังสือ
2.ระบบบริหารงานบรรณารักษ์
3.ระบบให้บริการสืบค้นหนังสือ
โสตวัสดุ วารสารออนไลน์
จัดซื้อหนังสือ ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

80,000.00

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์

ตุลาคม - ธันวาคม 2563

7,000.00

เบิก-จ่ายเงินค่าล่วงเวลา

ตุลาคม - ธันวาคม 2563

18,600.00

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 220,000.00

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

20,000.00

345,600.00

ไตรมาสที่ 2

จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์

มกราคม - มีนาคม 2564

7,000.00

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

เบิก-จ่ายเงินค่าล่วงเวลา

มกราคม - มีนาคม 2564

27,000.00
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รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

34,000.00

ไตรมาสที่ 3

จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์

เมษายน - มิถุนายน 2564

7,000.00

1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64

เบิก-จ่ายเงินค่าล่วงเวลา

เมษายน - มิถุนายน 2564

16,200.00

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

23,200.00

ไตรมาสที่ 4

จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์

กรกฎาคม-กันยายน 2564

7,000.00

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

เบิก-จ่ายเงินค่าล่วงเวลา

กรกฎาคม-กันยายน 2564

28,200.00

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

35,200.00
438,000.00

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 422.085 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
62,500.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
10,000.00
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
349,585.00
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
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หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 422,085 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่ รายการ
จำนวน ราคา/ งบประมาณ
หน่วย
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ
1. ซื้อระบบบริหารงาน
1 80,000
√
งานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
2.

ซื้อหนังสือ
120
1,000
- หนังสือวิชาการทุก
กลุ่มสาระฯ
-หนังสือภาษาอังกฤษ
-หนังสือภาษาญี่ปุ่น
-หนังสืออ่านนอกเวลา
3. ซื้อหนังสือพิมพ์และ
100
70
หนังสือวารสาร
4. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
3
7000
5. เบิก-จ่ายเงินค่า
57วัน 200/300
ล่วงเวลา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

รวม
ครุภัณฑ์
80,000

√

220,000
100,000
50,000

√
√
√

50,000
7,000
20,000
18,600
345,600
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่ รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ

1.

ซื้อหนังสือพิมพ์และ
100
70
หนังสือวารสาร
2. เบิก-จ่ายเงินค่า
87วัน 200/300
ล่วงเวลา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่ รายการ
จำนวน ราคา/
หน่วย

ครุภัณฑ์
√

7,000
27,000

√

30,000

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ

1.

รวม

ซื้อหนังสือพิมพ์และ
100
70
หนังสือวารสาร
2. เบิก-จ่ายเงินค่า
53วัน 200/300
√
ล่วงเวลา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่ รายการ
จำนวน ราคา/ งบประมาณ
หน่วย
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า
สอย วัสดุ
1. ซื้อหนังสือพิมพ์และ
100
70
หนังสือวารสาร
2. เบิก-จ่ายเงินค่า
89วัน 200/300
√
ล่วงเวลา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

รวม
ครุภัณฑ์
√

7,000
16,200
23,200
รวม

ครุภัณฑ์
√

7,000
28,200
35,200
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16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานวิชาการ

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนเข้ามาใช้บริการในหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ เพื่อค้นคว้าหาความรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบ
ค้นหาข้อมูล และมีสถิติในการยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้น
2. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แนะนำหนังสือที่น่าอ่าน
4. หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม
5. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอเพิ่มมากขึ้น
6. มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศิริรัตน์ หาญตระกูล )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชือ่ )...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายธีระศักดิ์ คนตรง )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพื่อการศึกษา
2. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น
และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 5. นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ 4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
-
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9. หลักการและเหตุผล
ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าและยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบงานโสตทัศนศึกษาภายในโรงเรียนและอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาต่างๆ
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งสื่อในรูปแบบต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารการจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของโรงเรียน
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อให้มีบริการโสตทัศนูปกรณ์ ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
10.2 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการงานด้านโสตทัศนศึกษาได้สะดวกทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
10.3 เพื่อให้มีอุปกรณ์บริการโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
10.4 เพื่อพัฒนาระบบการเสียง ระบบฉายภาพสื่อการเรียนมัลติมีเดียต่างๆ ตามห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม และสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.5 เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบบริการโสตทัศนศึกษาให้มีความคล่องตัว
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับความสะดวกในการบริการให้บริการห้องประชุมสัมมนาและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรม อย่างทั่วถึงร้อยละ ๑๐๐
11.1.2 ครู บุคลากร นักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนาด้านการศึกษา
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 ครู บุคลากร นักเรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี
ได้อย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์
11.2.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

- เตรียมพร้อมและตรวจสอบ
อุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
ในแต่ละวันเพื่อกิจกรรมหน้าเสาธง
และอื่นๆทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- สำรวจ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาที่มีอยู่ เพื่อเตรียมพร้อม
ใช้งานได้สะดวก ทันเวลา
2. ห้องปฏิบัติการสอนมี
-สำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาทีม่ ี และแก้ปัญหาตามการแจ้งรายงาน
คุณภาพ เพียงพอและพร้อม จากผู้ใช้บริการ ครู นักเรียน และ
ใช้งาน
บุคลากร

ครูนักเรียนและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโสตทัศนศึกษา

แบบสำรวจความ
พึงพอใจต่อการใช้
บริการโสตทัศน
ศึกษา

ครูนักเรียนและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการใช้
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาใน
การเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน

แบบสำรวจความ
พึงพอใจต่อการใช้
งานอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียน
การสอนภายใน
ห้องเรียน
แบบสำรวจความ
พึงพอใจต่อการใช้
บริการห้อง
ประชุมสัมมนา

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
บริการด้านโสตทัศนศึกษา
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

3. มีห้องประชุมสัมมนาที่มี
ความพร้อมของอุปกรณ์
อำนวยด้านโสตทัศนศึกษา

- เตรียมความพร้อมทั้งอาคาร
ผู้เข้าใช้งานมีความพึงพอใจ
สถานที่ และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ต่อการใช้บริการห้อง
เพื่อรองรับการใช้งานด้านการอบรม ประชุมสัมมนา
ประชุมสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมวัน
สำคัญอื่นๆ ทั้งกิจกรรมภายใน
สถานศึกษาและกิจกรรมจาก
หน่วยงานภายนอก อื่นๆ
- เตรียมห้องประชุมสำหรับ
กิจกรรมเรียนพิเศษสำหรับนักเรียน
ทั้งหลังเลิกเรียน และวันหยุด เสาร์
อาทิตย์
- จัดเก็บสถานที่รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา หลังจากการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมให้เรียบร้อย
- จัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาไว้ในที่ที่เหมาะสมปลอดภัย
และเป็นระเบียบ สะดวกต่อการ
นำมาใช้งานในครั้งต่อไป
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับความสะดวกในการบริการโสตทัศนูปกรณ์การจัดกิจกรรม
อย่างทั่วถึงร้อยละ 100
2. ครู บุคลากร นักเรียน มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และการพัฒนาด้านการศึกษา
3. ครู บุคลากร นักเรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ
ได้อย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์
13. วิธีการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
สำรวจ/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศน
ตุลาคม 2563
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 ศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
ให้บริการในการใช้อุปกรณ์โสตทัศน
1 – 31 ตุลาคม 2563
ศึกษา ห้องประชุมสัมมนา ในการจัด
กิจกรรมอบรมสัมมนา เข้าค่ายในช่วงปิด
ภาคเรียน
ให้บริการในการใช้อุปกรณ์โสตทัศน
1 พ.ย.–31 ธ.ค. 2563
ศึกษา ห้องประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมสำคัญ
ต่าง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน
จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับ
1 พ.ย.–31 ธ.ค. 2563
โสตฯ
จัดทำบันทึกการขอใช้งานและยืมวัสดุ 1 พ.ย.– 31 ธ.ค. 2563
อุปกรณ์
จัดซื้อชุดหมึกและกระดาษพิมพ์ภาพถ่าย 1 พฤศจิกายน 2563
3,000
จัดซื้อชุดอุปกรณ์แสง และฉาก
1 พฤศจิกายน 2563
17,900
สำหรับงานถ่ายภาพและสตูดิโอ
สายสัญญาณ VGA ยาว 10 เมตร
พฤศจิกายน 2563
2,250
สายสัญญาณ VGA ยาว 15 เมตร
พฤศจิกายน 2563
1,200
สายสัญญาณ HDMI ยาว 10 เมตร
พฤศจิกายน 2563
2,200
สายสัญญาณ HDMI ยาว 5 เมตร
พฤศจิกายน 2563
1,200
หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA
พฤศจิกายน 2563
2,200
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ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook
สำหรับงานตัดต่อวีดีโอ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook
สำหรับงานประมวลผล
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
กิจกรรมที่ดำเนินการ
อำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา ห้องประชุมสัมมนา
เพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ทุกกิจกรรม
จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับ
โสตฯ
จัดทำบันทึกการขอใช้งานและยืมวัสดุ
อุปกรณ์
เครื่อง Digital Crossover
เครื่อง Digital Mixer 24 Channel
เครื่องขยายเสียง
เครื่องสลับสัญญาณวีดีโอ
อุปกรณ์ Audio Interface ครบชุด ใน
การบันทึกเสียง
เครื่อง D.I Box สำหรับเครื่องดนตรี
สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ
จัดสถานที่เพื่อรองรับการประชุม
ผู้ปกครอง และรายงานตัวนักเรียน ม.1
ม.4 ปีการศึกษา 2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
กิจกรรมที่ดำเนินการ
สำรวจ-ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
ตามห้องเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

1 ธันวาคม 2563

44,600

1 ธันวาคม 2563

22,000

96,550
วัน เดือน ปี
งบประมาณ
1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64
-

1 ม.ค.64 –31 มี.ค.64

-

1 ม.ค.64 –31 มี.ค.64

-

มกราคม 2564
มกราคม 2564
มกราคม 2564
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564

14,500
30,670
17,900
12,900
15,390

กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564

4,590
-

มีนาคม 2564

วัน เดือน ปี
1เม.ย.64 - 31พ.ค.64

-

95,950
งบประมาณ
15,000
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เตรียมความพร้อมกิจกรรมเข้าค่ายปรับ
พฤษภาคม 2564
พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปี
การศึกษา 2563
10,000
จัดซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
15 พฤษภาคม 2564
จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์
1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64
จัดทำบันทึกการขอใช้งานและยืมวัสดุ
1 พ.ค.64– 30 มิ.ย.64
อุปกรณ์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
25,000
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
งบประมาณ
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 อำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์
ก.ค.2564 – ส.ค.2564
โสตทัศนศึกษา ห้องประชุม ในกิจกรรม
ทางวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับ
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
โสตฯ
จัดทำบันทึกการขอใช้งานและยืมวัสดุ 1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
อุปกรณ์
สอบถามความพึงพอใจต่อการจัด
1 – 30 ก.ย.64
กิจกรรมให้บริการผู้รับบริการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ต.ค.64
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4
217,500
14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน………………217,500……………… บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพ
การเรียน การสอน และศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการ
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1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
62,500
สำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการ
15,000
เรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา
บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน
140,000
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในโรงเรียนอื่นๆ
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทาง
ตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ………………217,500……………… บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน

1

จัดซื้อชุดหมึกและ
กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย

2

ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า ครุภัณฑ์
สอย วัสดุ
1,500

3,000

รวม

3,000
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2

3
4
5
6
7
8

9

จัดซื้อชุดอุปกรณ์แสง
และฉากสำหรับงาน
ถ่ายภาพและสตูดิโอ
สายสัญญาณ VGA
ยาว 10 เมตร
สายสัญญาณ VGA
ยาว 15 เมตร
สายสัญญาณ HDMI
ยาว 10 เมตร
สายสัญญาณ HDMI
ยาว 5 เมตร
หน้ากากเต้ารับ
HDMI+VGA
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
notebook สำหรับงาน
ตัดต่อวีดโี อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
notebook สำหรับงาน
ประมวลผล

1

17,900

17,900

17,900

5

450

2,250

2,250

5

240

1,200

1,200

5

440

2,200

2,200

5

240

1,200

1,200

5

440

2,200

2,200

1

44,600

44,600

44,600

1

22,000

22,000

22,000

96,550

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
เครื่อง Digital Crossover
เครื่อง Digital Mixer 24
Channel
เครื่องขยายเสียง
เครื่องสลับสัญญาณวีดีโอ
อุปกรณ์ Audio Interface
ในการบันทึกเสียง
เครื่อง D.I Box สำหรับ
เครื่องดนตรี

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

1
1

14,500
30,670

14,500
30,670

14,500
30,670

1
1
1

17,900
12,900
15,390

17,900
12,900
15,390

17,900
12,900
15,390

1

4,590

4,590

4,590

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

95,950
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1
2

รายการ
สำรวจ/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา
จัดซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3
มิติ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1

10,000

1

15,000

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

10,000

10,000
15,000

25,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
-

รายการ
-

จำนวน

ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

15,000

งบประมาณ

รวม

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

-

-

-

-

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. หน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและครูผู้สอนมีอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จำเป็นและ
เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การบริหารและการจัดการโรงเรียน ประสบความสำเร็จสูงสุด
2. นักเรียนและครูผู้สอนได้รับการบริการด้านโสตทัศนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3. ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้งานสื่อเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
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ลงชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบ/โครงการ
( นายสมคิด รูปเหมาะ )

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ
( นายธีระศักดิ์ คนตรง )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมานและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผูอ้ นุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

242
แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพื่อการศึกษา
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 217,500 บาท
งบประมาณไตรมาส/

หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

หมวดหมู่
งบประมาณ

1.1

1.2

2.1

2.2

ไตรมาสที่ 1

62,500

-

34,050

-

-

-

-

-

ไตรมาสที่ 2

-

-

95,950

-

-

-

-

-

ไตรมาสที่ 3

-

15,000

10,000

-

-

-

-

-

ไตรมาสที่ 4

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

62,500

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

15,000 140,000

217,500

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบ/โครงการ
( นายสมคิด รูปเหมาะ )
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1.ชื่อโครงการ พัฒนางานระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.ระยะเวลาดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63)
ไตรมาสที่ ๓ (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64)

ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64)
ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64)

3.ตอบสนองอุดมการณ์สถานศึกษา/กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
๓.๑ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ : □ ๑ 🗹 ๒ □ ๓ 🗹 ๔ □ ๕ 🗹 ๖
๓.๒ สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ : □ ๑ □ ๒ 🗹 ๓ □ ๔ 🗹 ๕ □ ๖ □ ๗
๓.๓ สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2563 – 2567
ข้อที่ : □ ๑

□๒ □๓ □ ๔ 🗹 ๕

3.4 สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ : □ ๑ □ ๒ □ ๓ □ ๔ 🗹 ๕ 🗹 ๖
3.7 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ข้อที่ : □ ๑ □ ๒ □๓ □ ๔ □ ๕ 🗹 ๖ □ ๗
4.ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 831,300 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
453,000
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าชื่อโดเมนเนมและพื้นที่บริการเว็บไซต์
6,000
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ ซอร์ฟแวร์
41,500
5.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและจัดหาอุปกรณ์
225,800
5.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่าย
105,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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6.หลักการและเหตุผล
ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าและยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เครื่องมือในการสนับ
สนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ทันสมัยและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารและการจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จสูงสุด
7.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรงต่อความต้องการ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านไอทีอย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้มีอุปกรณ์บริการเครือข่ายมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และความเร็วเพิ่มขึ้น
5. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และบริการข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
8.เป้าหมายและผลผลิต
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นสำหรับการเรียนการสอน
พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารและการจัดการเรียนรู้
ประสบความสำเร็จสูงสุด
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากร จำนวนกว่า 1,000 คนรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมนาผู้เข้าศึกษาดูงาน
ต่างๆจากภายนอกโรงเรียนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ครอบคลุมทั่วถึงทุกอาคารทั้งอาคารเรียนหอพักหอประชุมโรงอาหารศูนย์กีฬาหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
สำนักงาน และบ้านพักครู
9.ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูนักเรียนและบุคลากรสามารถเข้าถึงการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลเว็บไซต์สารสนเ
ทศของโรงเรียนได้ทุกคน
2. มีระบบบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการตลอดเวลาหรือเวลาที่ระบบไม่
สามารถให้บริการได้น้อยที่สุด
3. ครูนักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
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10.วิธีการดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
7.1 ขั้นเตรียมการ(Plan)
1.1 สำรวจความพร้อมของเครื่องมือแ
ละอุปกรณ์ดำเนินงาน
1.2 วางแผนการดำเนินงานเขียนโครง
การเพื่อจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา
1.3 จัดระบบการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
7.2 ขั้นดำเนินการ(Do)
1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุด
2.จัดให้มีการบันทึกการให้บริการและ
อุปกรณ์
3.ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
ให้เป็นปัจจุบัน
7.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล
(Check)
1.ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด
เสียหาย
2.ประเมินการให้บริการแก่นักเรียน
และบุคลากร
7.4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง
(Action)
1.ปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพจริง
2.พัฒนาระบบการให้บริการอย่าง
ทั่วถึง

พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ.2564
ก.พ.

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

🗹
🗹

🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹

🗹

🗹
🗹

🗹
🗹

🗹

🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹

🗹

🗹

🗹

🗹
🗹 🗹 🗹

🗹

🗹

🗹

🗹

🗹

🗹

🗹

🗹
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ไตรมาศ 1 (1 ต.ค.–31 ธ.ค.2563) จำนวนเงิน 280,700 บาท
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
เป้าหมาย
งบประมาณ
-ตรวจเช็คสภาพการทำงานอุปกรณ์ระบบ -ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
- ดำเนินการเช่าโดมเนเนมและโฮสติ้ง
-เว็บไซต์ www.pccm.ac.th
6,000
ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ ต.ค.
2562 – ก.ย. 2563
- เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

-ให้บริการครู
นักเรียน
และบุคลากรทุกคน

113,250

-จัดหาอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
-ดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
-พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
รวม
ไตรมาศ 2 (1 ม.ค.–30 มี.ค.2564) จำนวนเงิน 211,200 บาท
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
เป้าหมาย
-ตรวจเช็คสภาพการทำงานอุปกรณ์ระบบ -ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
- เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ให้บริการครู
นักเรียน
และบุคลากรทุกคน
-จัดหาอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
-จัดหาซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์
-บริการครู
นักรียน
และกลุ่มงานต่างๆ
-ดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
รวม
ไตรมาศ 3 (1 เม.ย.–30 มิ.ย.2564) จำนวนเงิน 169,700 บาท
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
เป้าหมาย
-ตรวจเช็คสภาพการทำงานอุปกรณ์ระบบ -ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
- เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ให้บริการครู นักเรียน
และบุคลากรทุกคน
-จัดหาอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
-ดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
รวม

56,450
105,000
280,700
งบประมาณ
113,250
56,450
41,500
211,200
งบประมาณ
113,250
56,450
169,700
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ไตรมาศ 4 (1 ก.ค.–30 ก.ย.2564) จำนวนเงิน 169,700 บาท
ปฏิทินการปฎิบัติงาน
เป้าหมาย
-ตรวจเช็คสภาพการทำงานอุปกรณ์ระบบ -ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
- เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ให้บริการครู นักเรียน
และบุคลากรทุกคน
-จัดหาอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
-ดูแลรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
-ระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน
รวม

งบประมาณ
113,250
56,450
169,700

11.งบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ โครงการนี้ใช้งบประมาณ 217,500 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาน
จำนวนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ
งบประมานเงินอุดหนุน(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
ศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
62,500
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
15,000
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
140,000

รายละเอียดดังนี้
ที่

รายการ

1

ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
300/100 Mbps

2

จำนวน
12

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

28,750

345,000

*รายเดือน

ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง500 12
/500 mbps.

9,000

108,000

*รายเดือน

3

ตู้ Close RACK เซอร์ฟเวอร์

1

20,000

20,000

-

4

ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์

10

4,150

41,500

-

5

อุปกรณ์สวิตช์ Gigabit 1000 Mbps.

2

35,000

70,000

-

6

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ
รองรับการเชื่อมต่อ 50 อุปกรณ์

6

14,000

84,000

-
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7

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Medias Convertor 4
Gigabit SFP Module

5,000

20,000

-

8

Cound core Rounter

1

105,000

105,000

-

9

เช่าโดเมนเนมและโฮสติง้ (เช่า web site)

1

6,000

6,000

-

10

สายแลน CAT 6

2

3,000

6,000

-

11

หัวแลน RJ-45 CAT 6

10

100

1,000

-

12

สายรัด Cable Ties คละขนาด

10

60

600

-

13

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

20

1,210

24,200

-

831,300

-

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1นักเรียนและครูผู้สอนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเพื่อการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารและการจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จสูงสุด
12.2นักเรียนและครูผู้สอนได้รับการบริการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
13.สถานที่ดำเนินการ
อาคารเรียน หอพัก หอประชุม โรงอาหาร ศูนย์กีฬา หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ สำนักงาน และบ้านพัก
รับรอง แฟลตครู บ้านพักครู บ้านพักนักการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับผิดชอบ/โครงการ
(นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์)
(ลงชื่อ).........................................................ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมานและแผนงาน
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนาระบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
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6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไม่ต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR
4. นักเรียนมีผลการประเมินประดับนานาชาติของกลุมประเทศ OECD (PISA) สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
พัฒนาแลว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยา
ศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
4. นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR
5. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละป จํานวนไมต่ำกวารอยละ 60 ศึกษาตอทางดาน
STEM (ไมรวมแพทยศาสตร) ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมต่ำกวาปละ 12 ทุน และไดทุนศึกษาตอภายใน
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ประเทศ ไมต่ำกวาปละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาตอ ปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนนักวิจัยอยางนอยรอยละ 10
6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
9. หลักการและเหตุผล
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพบว่า
จำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ และผลการประเมินการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่ำลง รัฐบาลจึงหาทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับภาครั ฐและเอกชน จนเกิด
ระบบการศึ ก ษาที ่ เ รี ย กว่ า สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM EDUCATION) STEM ย่ อ มาจาก Science, Technology,
Engineering and Mathematics เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอน
ทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ด้วยครูหลายสาขาร่วมมือกัน และประเทศสหรัฐอเมริกาประสบ
ผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นโดยใช้สะเต็มศึกษา
ประเทศไทยก็ป ระสบปั ญหาเช่ น เดียวกับทางประเทศสหรัฐ อเมริ กา ด้ว ยความร่ว มมือ กันระหว่ า ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็น
ความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคนที่ไม่เพี ยงแต่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แต่
สามารถประยุกต์ความรู้ดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พร้อมสำหรับ
โลกในศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำงาน
จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง
การเปลี่ย นชื่อโรงเรีย นจุฬาภรณราชวิท ยาลัย เปลี่ยนชื่อ เป็ น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิท ยาลั ย
“Princess Chulabhorn Science High School” มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ ทั้งนี้เพื่อ
กระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างต่อเนื่องได้เล็งเห็นความสำคัญใน
การนำระบบสะเต็มศึกษาเข้าช่วยส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้
ระบบสะเต็มศึกษาเข้าร่วม อีกทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษาให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกอีกด้วย
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน และสามารถ
บริการทางวิชาชาการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้แก่ครูต่างสถานศึกษาได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยใช้หลักสะเต็ม
ศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยใช้หลักสะเต็มศึกษา
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของนักเรียนสามารถนำหลักการสะเต็มศึกษาไปปรับใช้ร้อยละ 80
2) คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
3) จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสะเต็มแลบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป ต่อปี
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึง
บุคลากรผู้รับผิดชอบ ให้การบริการความรู้แก่นักเรียน ครู และองค์กรหรือหน่วยงานจากภายนอก ที่กำหนดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2) โครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของนักเรียนที่ใช้หลักสะเต็มศึกษาสามารถนำไปแก้ปัญหาในชุมชน
ได้อย่างกว้างขวาง
3) ห้องปฏิบัติการสะเต็มแลบ มีอุปกรณ์ ครบและเพียงพอ และเป็นสถานที่ที่ทันสมัยดึงดูดผู้เรียนเข้ามา
ศึกษาในฐานะแหล่งเรียนรู้
4) ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
พัฒนา
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นวัตกรรมและ - เปิดให้นักเรียนเข้าทำโครงงาน
โครงงานสะเต็ม นวัตกรรม
- ดูแลการทำแลบและการใช้เครื่องมือ
ของนักเรียนในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี
หลังเลิกเรียน
ตั้งแต่ 19.00 -22.00 น.
- ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
ส่งเสริมการทำโครงงานและนวัตกรรม
- จ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียน
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
- สรุปรายงานผลการแข่งขัน
พัฒนา
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์การ
นวัตกรรมและ จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาในโรงเรียน
โครงงานสะเต็ม
ส่งเสริมการ
โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการจัดการ
จัดการเรียนการ เรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
สอนสะเต็ม
โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
- เชิญวิทยากรจัดอบรมให้แก่ครูใน
โรงเรียน
- จัดอบรมสะเต็มให้แก่บุคลากรภายใน
และภายนอกโรงเรียน
ส่งเสริมการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการ สอนตามแนวสะเต็มศึกษา
สอนสะเต็ม
- ใช้สำหรับซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็ม
เช่น วิชานวัตกรรม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้ครูพัฒ นาการจั ด การ
เรี ย นการสอนตามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนมีผลงานทางด้าน
วิชาการ การประกวด
นวัตกรรม และโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ในระดับประเทศ
อย่างน้อย 5 รายการ
และระดับนานาชาติ 3
รายการ

แหล่งข้อมูล
- แบบรายงาน
- เกียรติบัตร

มีการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ใน
การจัดศูนย์สะเต็ม อย่าง
ครบถ้วน
ครูร้อยละ 80 ผ่านการ
อบรม

แบบ checklist

มีการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ใน
การสอนตามแนวสะเต็ม
อย่างครบถ้วน

แบบบันทึก
รายงาน
นวัตกรรม

แบบประเมิน
โครงการ
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ส่งเสริมการทำโครงงานตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดในเวทีทั้งใน
และนอกประเทศ
- จัดนิทรรศการ “PCCM STEM FAIR”
ให้ครูและนักเรียนนำเสนอผลการจัด
การศึกษา ที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์

ครูร้อยละ 80 สามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
แนวสะเต็มได้

แผนการจัดการ
เรียนรู้
ชิ้นงาน/ผลงาน

ครูร้อยละ 80 เข้าร่วม
แสดงผลงานการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวสะ
เต็มได้

แผนการจัดการ
เรียนรู้
ชิ้นงาน/ผลงาน

วัน เดือน ปี
พ.ย. 63

งบประมาณ
50,000

นำนักเรียนไปเข้าพบผู้เชี่ยวชาญจาก
พ.ย. – ธ.ค. 63
ภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนา
โครงงานและนวัตกรรม
ค่าตอบแทนครูในการทำงานล่วงเวลา
พ.ย. – ธ.ค. 63
ในช่วงที่นักเรียนทำแลบ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ใช้สำหรับซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการ ม.ค. - มี.ค 64
เรียนการสอนตามแนวสะเต็ม เช่น วิชา
นวัตกรรม วิชาโครงงาน เป็นต้น

20,000

ค่าตอบแทนครูในการทำงานล่วงเวลา ในช่วงที่ ม.ค. - มี.ค 64
นักเรียนทำแลบ
นำนักเรียนไปแข่งขันโครงงานและนวัตกรรม ม.ค. - มี.ค 64

20,000

จัด STEM FAIR มีการเชิญอาจารย์
ม.ค. 64
มหาวิทยาลัย มาวิพากษ์โครงงานและ
นวัตกรรมประกวดโครงงานและ
นวัตกรรมนักเรียน ในการชิงสิทธิ์ไปแข่ง
ในเวทีต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

20,000
90,000
50,000

20,000
30,000

120,000
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ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

นำนักเรียนไปเข้าพบผู้เชี่ยวชาญจาก เม.ย.64 – มิ.ย.64
ภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนา
โครงงานและนวัตกรรม
จัดอบรมครูตามแนวสะเต็มศึกษา
เม.ย.64 – มิ.ย.64
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ใช้สำหรับซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการ ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
เรียนการสอนตามแนวสะเต็ม เช่น วิชา
นวัตกรรม วิชา SINOS วิชาโครงงาน
เป็นต้น

20,000

100,000
120,000
50,000

ค่าตอบแทนครูในการทำงานล่วงเวลา
ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 20,000
ในช่วงที่นักเรียนทำแลบ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
70,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4
400,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน…400,000… บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ……………400,000………………… บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

1 เก้าอี้ห้องสะเต็ม
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
ที่ปรึกษาโครงงาน
3 ค่าล่วงเวลาครูเวรห้อง
สะเต็ม

จำนวน ราคา/
หน่วย
25
2000

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

50,000
20,000

50,000
20,000

20,000

20,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

90,000

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1
2
3
4

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

วัสดุอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน
อาจารย์มหาวิทยาลัย
วิพากษ์โครงงาน
ค่าล่วงเวลาครูเวรห้อง
สะเต็ม
ค่าเดินทางไปราชการ
(นำนักเรียนเข้าแข่งขัน)

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

50,000

50,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

120,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1
2

รายการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ที่
ปรึกษาโครงงาน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

20,000

ครุภัณฑ์

20,000
100,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ค่าวัสดุ

รวม

100,000
120,000
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1
2

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ค่าล่วงเวลาครูเวรห้อง
สะเต็ม

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

50,000
20,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

20,000
70,000

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
2. บุคลากรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สามาถจัดการเรียนการสอนตาม
แนวสะเต็มศึกษาได้
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยใช้หลักสะเต็มศึกษา

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์)
ตำแหน่ง
ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาระบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 400,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2
20,000
20,000
20,000
60,000

20,000
50,000
20,000

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

50,000
50,000
100,000

50,000
90,000 150,000 100,000
400,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์)
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 - 2564
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3.1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
4.1 มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยนักประดิ ษฐ์
นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
5.1 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
6. สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อ 6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
9. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีภารกิจในการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
มีจุดมุ่งหมายพิเศษ จัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนของโรงเรียน ดังนี้
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1. มีค วามรู ้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ หลั กการพื้ นฐานด้า นคณิต ศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ อย่างลึ ก ซึ้ ง
เทียบเคียงมาตรฐานโลก
2. มีความคิดริเริ่ม มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนาที่ดีด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเคียงมาตรฐานโลก
3. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
4. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ
คุณลักษณะนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแล้ว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ควรจะมีการบ่มเพาะให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ ทักษะและกระบวนการวิจัย อันได้แก่ การรู้จักตั้งปัญหา การรวบรวมข้อมูลหรือองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ และการสรุปผล
ตัวบ่งชี้ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสำเร็จในการบ่มเพาะคุณลักษณะนักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับ
นั ก เรี ย น คื อ ผลงานการทำโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ท ี ่ ม ี ค วามเป็ น มาตรฐาน ถู ก ต้ อ งตามกระบวนการทางวิ จัย
ความสำเร็จในการบ่มเพาะคุ ณลักษณะนักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ตามตัวชี้วัดนี้ พิจารณาจาก
๑) ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้นพิจารณาจากจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี ที่ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ และระดับชาติ
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพิจารณาจากจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยหรือหน่วยงานวิทยาศาสตร์ และระดับชาติ
เพื่อให้อุดมการณ์และเป้าหมาย บรรลุตามตัวชี้วัดดังกล่าว งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโครงงานจึงมี
โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพโครงงานนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ธรรมชาติและการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ , โครงงาน , สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาความคิ ดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ.2560 จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือในการจัดการ
เรียนที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำโครงงาน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้น วิจัย การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับนักวิจัย และการแข่งขันโครงงานในเวทีระดับชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
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10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนในรายวิชา ธรรมชาติและการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ , โครงงาน , สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ อันจะนำไปสู่พื้นฐานการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีที่มีความสามารถ
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดี ต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ให้สามารถดำรงอยู่
และแข่งขันได้ในประชาคมโลก
4. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับนักวิจัยได้
5. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในเวทีระดับชาติ และนานาชาติได้
6. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานอย่างมี
คุณภาพได้
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดโดยหน่วยงานระดับชาติและที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยหรือหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติ จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 โครงงาน
2. มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดโดยหน่วยงานระดับชาติและที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยหรือหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติ จำนวนไม่ต่ำกว่า 7 โครงงาน
3. มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ จำนวนไม่ต่ำกว่า 7 โครงงาน
4. จำนวนโครงงานทุกโครงงาน มีผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเกณฑ์การ
ประเมิน
5. โครงงานของนักเรียนร้อยละ 20 มีนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
6. ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
ทุกคน
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
2. ผลการเรียนการสอนรายวิชา ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ , โครงงาน , สัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์ และวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เปิดสอนแต่ละภาคเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ใน
การประเมินผลของฝ่ายวิชาการ
3. นักเรียนมีพื้นฐานการประดิษฐ์ คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี อันเป็น
บุคลิกลักษณะสำคัญของการเป็นนักวิจัย
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4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับนักวิจัยได้
6. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาติ
7. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1. จำนวนโครงงานทุก
โครงงาน มีผลการ
ประเมินคุณภาพไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 ของ
เกณฑ์การประเมิน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ได้แก่ รายวิชา
ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
, สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
2. โครงงานของ
- เชิญนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้
นักเรียนร้อยละ 20 มี ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียน
นักวิจัยเป็นทีป่ รึกษา -พานักเรียนไปพบ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอ
พิเศษ
คำแนะนำปรึกษา และการใช้เครื่องมือ
3. โครงงานของ
-สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน
นักเรียนร้อยละ 50
โครงงานวิทยาศาสตร์ ทัง้ ในระดับจังหวัด
เข้าร่วม การแข่งขัน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
โครงงานในเวที
นานาชาติ เช่น การแข่งขันโครงงาน
ระดับชาติ และร้อยละ วิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์20 เข้าร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย , โครงงาน
โครงงานระดับนานนา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC , นวัตกรรม
ชาติ
และสิ่งประดิษฐ์ของ สพบ. ฯลฯ
4. ครูในกลุ่มสาระ
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การ
วิทยาศาสตร์
งานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันจัดการเรียน
คณิตศาสตร์ การงาน การสอนในรายวิชาธรรมชาติและการ
อาชีพและเทคโนโลยี สืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ ,วิชานวัตกรรม
เป็นครูที่ปรึกษา
และวิชสโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อทำงาน
โครงงานทุกคน
เป็นทีมและเกิดการบูรณาการความรู้ข้าม
สาขา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

สำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการ แบบประเมิน
เรียนจากฝ่ายวัดผลของ ผลสัมฤทธิ์
วิชาการ
ทางการเรียน
จากฝ่ายวัดผล
ของวิชากา

สำรวจจากรายการ
บันทึกการเป็นที่ปรึกษา
พิเศษ
สำรวจจากรายงานผล
การแข่งขัน

สำรวจจากรายงานการ
จัดการเรียนการสอน

แบบบันทึก
รายการบันทึก
การเป็นที่
ปรึกษาพิเศษ
แบบบันทึก
รายงานผลการ
แข่งขัน

แบบบันทึกการ
จัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา
โครงงาน
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11. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. จัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดซื้อวัสดุฝึก วัสดุในการทำโครงงาน
นักเรียน
3. จัดคลีนิคปฏิบัติการล่วงเวลา
4. กิจกรรมการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัย / การใช้เครื่องมือในการ
ตรวจวิเคราะห์
5. พานักเรียนเดินทางไปราชการ เพื่อพบ
ครูที่ปรึกษา , แข่งขันโครงงานและ
นวัตกรรม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
1. จัดซื้อวัสดุฝึก วัสดุในการทำโครงงาน
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 นักเรียน
2. จัดคลีนิคปฏิบัติการล่วงเวลา
3. กิจกรรมการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัย / การใช้เครื่องมือในการ
ตรวจวิเคราะห์
4. พานักเรียนเดินทางไปราชการ เพื่อ
พบครูที่ปรึกษา , แข่งขันโครงงานและ
นวัตกรรม
5. จัดกิจกรรมฝึกอบรมครู ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพครูในการเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงานนักเรียน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการ
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
เรียนการสอน วัสดุสำนักงาน เช่น
หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษปกสี หมึกเครื่อง
ผลิตโปสเตอร์พร้อมกระดาษ เป็นต้น
2. ร่วมกิจกรรม Science symposium

วัน เดือน ปี
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

งบประมาณ
500,000

1 ต.ค - 31 ธ.ค. 63

100,000

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

10,000
40,000

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

50,000

700,000
100,000
20,000
10,000

50,000

300,000

480,000
100,000

300,000
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รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1. พานักเรียนเดินทางไปราชการ เพื่อ
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 พบครูที่ปรึกษา , แข่งขันโครงงานและ
นวัตกรรม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4
12. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,660,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
1,660,000
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

400,000
20,000

20,000
1,660,000

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 1,660,000 บาท

15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1

2

3

รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ
ที่จำเป็นต้องใช้ใน
ห้องปฏิบัติการโครงงาน
และใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (เช่น เครื่องขึ้นรูป
วัสดุ, เครื่องวัดความหนืด ,
เครื่องกวน , คอมพิวเตอร์
iPad ฯลฯ
***ทั้งนี้การซื้อครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็น และขึ้นกับ
หัวข้อโครงงานและ
นวัตกรรมที่นักเรียนทำใน
แต่ละปี
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทำ
โครงงาน และนวัตกรรม
สำหรับนักเรียน (เช่น
แผงวงจร , เซนเซอร์ ,
สารเคมี , สารตัวอย่าง ,
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ)
***รายละเอียดแต่ละปีมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
หัวข้อโครงงานและ
นวัตกรรมที่นักเรียนทำใน
แต่ละกลุ่ม
ค่าตอบแทนล่วงเวลาคลีนิก
ปฏิบัติการโครงงานและ
นวัตกรรม

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

/

/

/

/

รวม
500,000

100,000-

10,000
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ที่
4
5

6

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญจาก
/
มหาวิทยาลัย
ค่าตรวจวิเคราะห์ การใช้
/
เครื่องมือของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่ขอความ
อนุเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
/
ราชการ เช่น เพื่อพบครูที่
ปรึกษา ,เพื่อไปใช้เครื่องมือ
ที่มหาวิทยาลัย , เพื่อไป
แข่งขันโครงงานนวัตกรรม
หรือเพื่อร่วมโครงการ ฯลฯ
ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าลงทะเบียนกิจกรรม
- ค่ารถจ้างเหมา ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงในการเดินทางไป
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

20,000
20,000

/

/

50,000

700,000

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการ
ทำโครงงาน และ
นวัตกรรมสำหรับ
นักเรียน (เช่นแผงวงจร ,
เซนเซอร์ , สารเคมี ,
สารตัวอย่าง , วัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ)

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
รวม
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า ครุภัณฑ์
สอย วัสดุ
/
/
100,000
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ที่

2

3

4

รายการ

***รายละเอียดแต่ละปีมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับหัวข้อโครงงานและ
นวัตกรรมที่นักเรียนทำ
ในแต่ละกลุ่ม
ค่าตรวจวิเคราะห์ การใช้
เครื่องมือของสถาบัน
หรือหน่วยงานที่ขอความ
อนุเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เช่น เพื่อพบ
ครูที่ปรึกษา ,เพื่อไปใช้
เครื่องมือที่มหาวิทยาลัย
, เพื่อไปแข่งขันโครงงาน
นวัตกรรม หรือเพื่อร่วม
โครงการ ฯลฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย
- ค่าลงทะเบียนกิจกรรม
- ค่ารถจ้างเหมา ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงในการเดินทาง
ไป
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ฝึกอบรมครูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพครูในการทำ
โครงงานนักเรียน /
ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอน
(ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ,
คณิตศาสตร์ , การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี)

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า ครุภัณฑ์
สอย วัสดุ

/

รวม

10,000

/

/

/

50,000

/

/

/

300,000
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ที่

รายการ

5

ค่าตอบแทนล่วงเวลา
คลีนิกปฏิบัติการ
โครงงานและนวัตกรรม

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
รวม
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่า ครุภัณฑ์
สอย วัสดุ
/
20,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

480,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1

2

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน วัสดุ
สำนักงาน ได้แก่ หมึกปริ้น
เตอร์ , กระดาษรายงาน ,
แลกซีน หมึกเครื่องผลิต
โปสเตอร์
ร่วมกิจกรรม Science
symposium

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

/

ค่าใช้สอย

/

รวม

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์

/

/

/

100,000

360,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

460,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น เพื่อพบครูที่
ปรึกษา ,เพื่อไปใช้เครื่องมือ
ที่มหาวิทยาลัย , เพื่อไป
แข่งขันโครงงานนวัตกรรม
หรือเพื่อร่วมโครงการ ฯลฯ
ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าลงทะเบียนกิจกรรม

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

/

/

/

รวม
ครุภัณฑ์

20,000
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- ค่ารถจ้างเหมา ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงในการเดินทางไป
- ค่าที่พัก ค่าอาหาร
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

20,000

16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และโรงเรียนอื่นๆที่นักเรียน ครู บุคลากรใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรม
2. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร และสถานที่
3. หน่วยงานหรือสถาบันที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้
4. อื่นๆ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / โรงเรียน / หน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. โครงงานนักเรียน ทุกโครงงาน มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดี
2. โครงงานของนักเรียน มีนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
3. โครงงานของนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันโครงงานในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานทุกคน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโครงงานนักเรียน
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
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(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพโครงงานนนักเรียน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 1,600,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
700,000
480,000
460,000
20,000
1,660,000

หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์)

268
แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุพรม ปัททุม และคณะกรรมการจัดกิจกรรม Smart Farm
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อ 3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อ 8 นั ก เรี ย นมีจิ ตมุ่ งที่ จ ะทำประโยชน์ แ ละสร้างสิ่ งที่ ดีงามให้ กับ สั งคม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ สั งคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
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7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
6. โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไมต่ำกวา 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานไดรางวัลในระดับตาง ๆ
9. หลักการและเหตุผล
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี
ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือเทคโนโลยีทางการเกษตร มุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่
เรียกว่า สังคมความรู้ และระบบเศรษฐกิจ ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation)
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ Smart farming หรือ แปลงเกษตรอัจฉริยะ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้า
มาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร มีความแม่นยำสูงและมีส่วนช่วยในการทุ่นแรงของเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยในการ
ควบคุมคุณภาพ ลดต้นทุนในการผลิต และช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี ส่วนการใช้ Smart Framing นั้นมีการนำ
เทคโนโลยีการตรวจจับและเทคโนโลยี Internet of Things มาผสานเข้าด้วยกัน ทำให้เกษตรกรสามารถคำนวณ
ข้อมูลจาก big data เรื่อง อุณหภูมิอากาศ ความชื้น และปริมาณผลผลิตที่จะได้รับต่อปี นอกจากนั้นยังสามารถ
ตรวจสอบดูแลไร่ผ่านระบบโครงข่ายระยะไกล และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้น
ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงหรือ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 การเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติจริงและลงมือทำงานได้จริงในแหล่งเรียนรู้ จึงมีจำเป็นจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถใช้ใน
การศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้สามารถพัฒนาตนเองต่อไป แปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นำเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนรู้ เป็น
แหล่งเรียนรู้บูรณาการนอกห้องเรียน แหล่งปฏิบัติการนอกห้องเรียน แหล่งทำโครงงาน วิจัย และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่ชุมชน
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1) เพื่อพัฒนาการจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการทำโครงงานของผู้เรียน
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10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2.1 ปรับภูมิทัศน์รอบแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
10.2.2 จัดหาและวางระบบบริหารจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
10.2.3 จัดหาพันธุ์พืชและบริหารจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 สร้างอาคารจัดแสดงองค์ความรู้และการบริหารจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm) 1 อาคาร ที่ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
11.1.2 จัดหาและวางระบบบริหารจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 4 แปลง
11.1.3 จัดหาพันธุ์พืชและบริหารจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 4 แปลง
ตลอดปีการศึกษา
11.1.4 นักเรียนทำโครงงานแบบบูรณาการจากการใช้ประโยชน์ของแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm)
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 ภูมิทัศน์รอบแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนพึง
พอใจในระดับมาก
11.2.2 ระบบบริ ห ารจั ด การแปลงฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกษตรอั จ ฉริ ย ะ (Smart Farm) สามารถใช้ งานได้
ตลอดเวลา
11.2.3 มีพันธุ์พืชที่เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก
11.1.4 จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการทำโครงงานแบบบูรณาการของนักเรียน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
อาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ สร้างอาคารจัดแสดงองค์ความรู้
รอบแปลงฝึกปฏิบัติการ พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบแปลง
เกษตรอัจฉริยะ (Smart ฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
Farm)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ได้อาคารจัดแสดงองค์ความรู้
พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
แปลงฝึกปฏิบัติการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farm)

ระบบบริหารจัดการแปลง จัดหาและวางระบบบริหาร
ได้ระบบบริหารจัดการแปลง
ฝึกปฏิบัติการเกษตร
จัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตร ฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
อัจฉริยะ (Smart Farm) อัจฉริยะ (Smart Farm)
(Smart Farm) 4 แปลง

แหล่งข้อมูล
- รายงานโครงการ
- อาคารจัดแสดงองค์
ความรู้และภูมิทัศน์
โดยรอบแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตร
อัจฉริยะ
- รายงานโครงการ
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ต้องการ
จัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสม
และทำแปลงฝึกปลูกของ
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
โครงงาน
13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ดำเนินการจัดหาพันธุ์พืชที่
เหมาะสม และดำเนินการจัดทำ
แปลงฝึกปลูกของกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมโครงงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีพันธุ์พืชในแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm) ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมที่ดำเนินการ
สร้ า งอาคารจั ด แสดงองค์ ค วามรู้ พ ร้ อ ม
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบแปลงฝึกปฏิบัติการ
เกษตรอัจฉริยะ
จัดหาพันธุ์พืชและบริหารจัดการแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
จัดหาและวางระบบบริหารจัดการแปลง
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 ฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farm)
จัดหาพันธุ์พืชและบริหารจัดการแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
จัดหาพันธุ์พืชและบริหารจัดการแปลงฝึก
1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย.64 ปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
จัดหาพันธุ์พืชและบริหารจัดการแปลงฝึก
1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 ปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

แหล่งข้อมูล
- รายงานโครงการ

งบประมาณ
500,000

30,000

1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

530,000
240,000

20,000

1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

260,000
30,000
30,000
20,000
20,000
840,000 บาท
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 840,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
ศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
ตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวม

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

840,000

840,000 บาท

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 840,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

1 สร้างอาคารจัดแสดงองค์
ความรู้พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์โดยรอบแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตร
อัจฉริยะ
2 จัดหาพันธุ์พืชและ
บริหารจัดการแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farm)

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1

500,000

งบประมาณ
ค่าใช้
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย

รวม
500,000

30,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

30,000

530,000

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1 จัดหาและวางระบบ
บริหารจัดการแปลงฝึก
ปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm)
2 จัดหาพันธุ์พืชและบริหาร
จัดการแปลงฝึกปฏิบัติการ
เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farm)

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1

240,000

งบประมาณ
ค่าใช้
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย

240,000

20,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

รวม

20,000

260,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1

รายการ
จัดหาพันธุ์พืชและบริหาร
จัดการแปลงฝึกปฏิบัติการ
เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farm)

งบประมาณ
ราคา/
จำนวน
รวม
ค่าใช้
หน่วย ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
30,000
30,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

30,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
2

รายการ
จัดหาพันธุ์พืชและบริหาร
จัดการแปลงฝึกปฏิบัติการ
เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farm)

งบประมาณ
ราคา/
จำนวน
รวม
ค่าใช้
หน่วย ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
20,000
20,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
16. สถานที่ดำเนินการ
16.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16.2 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพื้นที่บริการ
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17.2 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพื้นที่บริการ

20,000
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
18.1 มีแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกับ ผู้ มี ความสารถพิ เศษทางด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอดคล้ องกับ
อุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
18.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและสามารถฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการแปลงเกษตรได้

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุพรม ปัททุม)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.........................................)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี

ประดุจชนม์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณตามโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการแปลงฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 840,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุพรม ปัททุม)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 1 นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
ข้อที่ 3 นักเรีย นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรีย นของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 4 นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบ
และสามารถบูรณาการความรู้ได้
ข้อที่ 6 นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์
ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อที่ 7 นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
ข้อที่ 8 นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ 9 นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563
– 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
-
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9. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยเน้นการ
จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์แล ะวิทยาศาสตร์ให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ การเรียนการสอนตามหลักสูตรพิเศษที่เน้น
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย ที่แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดให้ จึงจะสามารถผ่านการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์
จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เรียนรู้ เห็นคุณค่า เข้าใจและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา
และสั ง คม มี จ ิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น นั ก วิ จ ั ย นั ก ประดิ ษ ฐ์ นั ก คิ ด ค้ น และนั ก พั ฒ น าด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นกลุ่มงานวิชาการจึงเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มี
ความสำคัญต่อสถานศึกษาที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
ทุกคนให้เกิดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์การทำงานที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ทั้งทางด้า น
สังคม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่สามารถให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตต่อไปใน
อนาคต
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มคี วาม
สามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักการจัด
กิจกรรมผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และสามารถประยุกต์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบ Active Teaching และ Active learning ได้
10.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามกรอบหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมสามารถจัดจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน วิธีการวัดผล และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน และนอกสถานที่ ตามกรอบหลักสูตรที่
สอดคล้องตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
7. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้น และนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
8. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน
การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการความรู้ได้
9. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
10. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักวิธีดูแลตนเองให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
11. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีความเข้าใจ ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
12. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ มุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
13. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และ
ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ
11. เป้าหมาย
11.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
1) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรม
2) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละด้านครบทุกกิจกรรม
ร้อยละ 100 ตามปฏิทินวิชาการโรงเรียนที่วางแผนไว้
3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 100 โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมทีส่ ามารถตรวจสอบการบันทึกอย่างเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน
4) ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการบันทึกการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้
บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุมๆ ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบ
การบันทึกอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
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5) นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งด้านคือ ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และโบราณคดี
6) นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและดนตรี และด้านพัฒนา
บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ จำนวน อย่างน้อย ด้านละ 4 ครั้ง
7) นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายด้านการศึกษาต่อ และ
อาชีพ อย่างน้อย จำนวน 4 ครั้ง
8) นักเรียนทุกระดับระดับร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาตามรายการที่
โรงเรียนกำหนด ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดให้แต่ละภาคเรียน ระดับชั้น ม. 3 ครบจำนวน30 ชื่อเรื่อง/เล่ม
ตลอด 3 ปี และระดับชั้น ม. 6 ครบจำนวน 50 ชื่อเรื่อง/เล่ม ตลอด 3 ปี
9) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมีหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น จำนวน
ไม่ต่ำกว่า 100 เล่ม
10) นักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 96 คน ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายจุด
ประกายโครงงานคณิตศาสตร์
11) นักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 144 คน ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายจุด
ประกายโครงงานวิทยาศาสตร์
12) นักเรียนระดับชั้น ม.2 จำนวน 96 คนและ ม.5 จำนวน 144 คน ร้อยละ100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
13) นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมชุมนุมคนละ 1 ชุมนุม และ
นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ชุมนุมคนละ 2 ชุมนุม
14) นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างน้อยครั้งละไม่ต่ำกว่า 45 นาที/ครั้ง /วัน อย่างน้อยจำนวน 80 ครั้ง/ภาคเรียน และมีกิจกรรมส่งเสริมการ
เล่นกีฬาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
15) ห้องหรือสถานที่ออกกำลังกายมีอุปกรณ์ และเครื่องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ชิ้น
16) นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ทั้ง 2 กิจกรรมคือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างต่ำ
จำนวน 80 ชั่วโมง
17) นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ ด้านการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม หรือโครงการอาสาพัฒนา จำนวนอย่างน้อย 10 ชั่วโมง
18) นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความ
เป็นประชาธิปไตย ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมรำไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน และเล่น
ดนตรีไทย อย่างละ 1 ประเภท
19) สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด อย่างน้อยร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารอย่างต่อเนื่อง
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11.2เป้าหมายด้านคุณภาพ
1) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม ทีส่ ามารถตรวจสอบการบันทึกการเข้าร่วมทุกกิจกรรมอย่างเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน
3) ครูได้บันทึกการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมชุมนุมลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ครอบคลุม และครบตามตามเกณฑ์การประเมินการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4) นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของกิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ มีเจตคติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5) นักเรียนทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน และเกิดเจตคติ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
6) นักเรียนทุกระดับชั้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายด้านการศึกษาต่อและอาชีพ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลือกสถานที่เพื่อศึกษาต่อในอนาคต
7) นักเรียน ที่ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาตามรายการที่โรงเรียนกำหนด ครบตาม
จำนวน ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8) มีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการอ่านที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ และห้องสมุดมีรายการหนังสืออ่าน
นอกเวลาที่มีคุณภาพและทันต่อยุคสมัยเพิ่มมากขึ้น
9) นักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มีเจตคติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10) นักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลของการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มีเจตคติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
11) นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มีเจตคติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12) นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคนละ 1 ชุมนุม/ภาคเรียน และนักเรียน
ระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคนละ 2 ชุมนุม/ภาคเรียน ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของกิจกรรม
ชุมนุม มีเจตคติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
13) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีอุปนิสัยในการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของการเข้าร่วมกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
14) ห้องออกกำลังกายมีอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพ เพียงพอและเหมาะสมต่อความ
ต้องการของผู้ใช้
15) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน
สังคมและชุน มีความสำนึกและความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนและสังคมร่วมกันมุ่งมั่น และใช้
ความสามารถของตนเองตอบแทนสังคมและแผ่นดินเกิดและผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของการเข้าร่วม
กิจกรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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16) นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 5 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนำความรู้ไปใช้บริการสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ
17) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย มีความ
เข้าใจ และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย มีความรักชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของการเข้าร่วมกิจกรรม และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
18) สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์เพื่อ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ประสบภัยภายในจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.1 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แต่ละด้านครบทุก
กิจกรรม ตามปฏิทินที่
วางแผนไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
1.2 มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักเรียนเพื่อบันทึก
การปฏิบัติกิจกรรม
อย่างครอบคลุมทุก
กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ1.3 มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับบันทึกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และ
กิจกรรมชุมนุมใน
Google classroom
ที่มีคุณภาพ ให้ครูใช้
บันทึกการจัดกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุก
กิจกรรมตามปฏิทินที่วางแผนไว้
และ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับใช้ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแต่ละด้าน
ครบทุกกิจกรรม ร้อยละ
100 ตามปฏิทินที่วางแผน
ไว้

แหล่งข้อมูล
1.1 รายงานการ
จัดกิจกรรม
ประจำปี
การศึกษา2563
และ 2564

1.2 พัฒนาจัดทำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
เพื่อบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
อย่างครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.2 นักเรียน ร้อยละ 100
บันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติลง
ในโปรแกรมเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบและ
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูผู้สอนร้อยละ 100
บันทึกการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรม
ชุมนุม เพื่อการนิเทศน์
รายสัปดาห์ โดยใช้
แบบฟอร์มจาก Google
Docs

1.2 โปรแกรม
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ของนักเรียน
1.3 โปรแกรม
แบบบันทึกการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ของครู ใน
Google
Classroom

1.3 สร้างห้องเรียน (Google
classroom) กิจกรรมชุมนุม
สำหรับครูเพื่อบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม
เพื่อส่งบันทึกการจัดกิจกรรม
รายสัปดาห์ โดยใช้แบบฟอร์ม
จาก Google Docs
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ต้องการ
2. นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่และผ่าน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของ
หลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และด้านสังคมศึกษา
ภาษา ศาสนา วัฒนาธรรมและ
โบราณคดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ
100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้ง
ด้านคือ ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และ ด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรมและโบราณคดี
3. นักเรียนที่เข้าร่วม 3. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมฟังบรรยาย ครบทั้ง 4 ด้าน
บรรยายพิเศษที่โรงเรียนจัด
พิเศษทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านคณิตศาสตร์
ครบ ทั้ง 4 ด้าน คือด้าน
มีเจตคติ และผ่าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เกณฑ์ขั้นต่ำของการ
2. ด้านสังคมศึกษา ศาสนา
และเทคโนโลยี จำนวน
วัดและประเมินผล
ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี
4 ครั้ง ด้านพัฒนา
ของหลักสูตร
3. ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และ บุคลิกภาพและความฉลาด
ความฉลาดทางอารมณ์
ทางอารมณ์ 3 ครั้งด้าน
4. ด้านแนะแนวการศึกษาต่อ สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา
และอาชีพ
วัฒนธรรมและดนตรี และ
ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
ด้านละ 2 ครั้ง
4.1 โรงเรียนมี
4.1 ประกาศรายการหนังสือ
4.1 นักเรียนร้อยละ 100
ประกาศรายการ
อ่านนอกเวลา ปีการศึกษา 2563 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน
หนังสืออ่านนอกเวลา
หนังสือนอกเวลาตาม
ปีการศึกษา 2563
รายการที่โรงเรียนกำหนด
4.2 ห้องสมุด
4.2 จัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา และ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่
มีรายการหนังสืออ่าน ตามประกาศหนังสืออ่านนอก
กำหนด
นอกเวลาที่มีคุณภาพ เวลา
4.2 มีหนังสืออ่านนอกเวลา
และทันต่อยุคสมัยเพิ่ม
เรื่องใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น
มากขึ้น
จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เล่ม

แหล่งข้อมูล
1) รายงานการ
จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานนอก
สถานที่
2) บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน
1) รายงงานการ
จัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ
2) แบบประเมิน
การจัดกิจกรรม
3) บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน
4) ภาพกิจกรรม
5) แบบบันทึกลง
เวลาของผู้ร่วม
กิจกรรม
4.1 แบบรายงาน
การอ่านหนังสือ
ของนักเรียน
4.2 บันทึกการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียนที่มีครู
ลงชื่อรับรอง
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5.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกาย
โครงงานคณิตศาสตร์ มีเจตคติ และ
ผ่านเกณฑ์การวัดผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มีเจตคติ
และผ่านเกณฑ์การวัดผลและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.3 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มีเจตคติ
และผ่านเกณฑ์การวัดผลและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
5.1 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ค่ายจุดประกายโครงงาน
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ระดับ ม.1

6.นักเรียนทีไ่ ด้ร่วมกิจกรรมค่าย
ปฏิบัติธรรมทุกคน มีเจตคติ และผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

6. จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
หรือค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

7.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 1 ชุมนุม และ ผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผลของกิจกรรม
ชุมนุม มีเจตคติและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

7.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ชุมนุม
ประจำภาคเรียน
- การรับสมัคร
- การบันทึกการจัดกิจกรรม

5.2 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ค่ายจุดประกายโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.4
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
(ค่ายSTEM)
5.3 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5
ค่ายนำเสนอโครงงานเป็น
ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5

คณะกรรมการดำเนินการหลัก
คือกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.1 นักเรียนระดับชั้น
ม.1 จำนวน 96 คน ร้อย
ละ100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ
ค่ายจุดประกายโครงงาน
คณิตศาสตร์
5.2 นักเรียนระดับชั้น
ม.4 ร้อยละ100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
ค่ายจุดประกายโครงงาน
วิทยาศาสตร์
(ค่าย STEM)
5.3 นักเรียนระดับชั้น ม.
5 ร้อยละ100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ
นำเสนอโครงงานเป็น
ภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูล
1) รายงาน
การจัด
กิจกรรมค่าย
วิชาการ
ระดับชั้น ม.1
และระดับชั้น
ม.4 ประจำปี
การศึกษา
2563
2) แบบ
ประเมินผล
การ เข้าร่วม
กิจกรรม
3) แบบ
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
4) ภาพ
กิจกรรม
5) แบบ
บันทึก
ลงเวลา
นักเรียนระดับชั้น ม.2
1) รายงงาน
จำนวน 96 คนและ ม. 5 การจัด
จำนวน 144 คน ร้อยละ กิจกรรม
100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษ
ค่ายปฏิบัติธรรม
2) แบบ
ประเมินการ
จัดกิจกรรม
7.1 นักเรียนร้อยละ100 1) รายงาน
ได้เข้าร่วมการจัด
การจัด
กิจกรรมชุมนุมคนละ 1 กิจกรรม
ชุมนุม
ชุมนุม
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ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ของครูที่ปรึกษาชุมนุม
โดยสร้างห้องเรียน (Google
classroom) กิจกรรมชุมนุม
สำหรับครูเพื่อบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม
เพื่อส่งบันทึกการจัดกิจกรรม
รายสัปดาห์ โดยใช้แบบฟอร์ม
จาก Google Docs
- การนิเทศติดตาม
- การวัดและประเมินผล
7.2 สมาชิกทุกชุมนุมร่วมจัด
7.2 จัดกิจกรรมนำเสนอ/จัด
นิทรรศการนำ เสนอการจัดกิจกรรม นิทรรศการชุมชุมทุกชุมนุม
ชุมนุมตลอดภาคเรียนในงานเปิดโลก ในงานวันเปิดโลกชุมนุม
ชุมนุม

8. มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลัง 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
กายที่ดี มีคณะกรรมการดูแลการ
กำลังกาย
ออกกำลังกายที่เป็นระบบ และ
นักเรียนที่ มีอุปนิสัย
ในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
2) แบบ
บันทึกการจัด
กิจกรรมของ
ครู
3) แบบ
ประเมินผล
การจัด
กิจกรรม

7.2 ครูผู้สอนร้อยละ
100 รับผิดชอบเป็นที่
ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
อย่างน้อย คนละ
1 ชุมนุม
7.3 มีชุมนุมเข้าร่วม
นำเสนอการจัดกิจกรรม
ในงานเปิดโลกชุมนุม
อย่างน้อยร้อยละ 80

1) รายงาน
การจัด
กิจกรรม
ชุมนุม
2) แบบ
บันทึกการจัด
กิจกรรมของ
ครู
3) แบบ
ประเมินผล
การจัด
กิจกรรม
4) แบบ
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
1) รายงาน
การจัด
กิจกรรม
ประจำปี
การศึกษา
2) แบบ
ประเมินผล
การเข้าร่วม

8.1 นักเรียนระดับชั้น
ม.1-6 ร้อยละ100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกายและเล่น
กีฬาอย่างน้อยครั้งละไม่
ต่ำกว่า 45 นาที/ครั้ง /
วัน อย่างน้อยจำนวน 80
ครั้ง/ภาคเรียน
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9. นักเรียนใช้ความสามารถของ
ตนเองทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน ใช้
ความสามารถของตนเองทำกิจกรรม
บริการความรู้ทางวิชาการ เพื่อตอบ
แทนสังคมและแผ่นดินเกิด และผ่าน
เกณฑ์ ขั้นต่ำการวัดและประเมินผล
ของหลักสูตร

10. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและ
ความเป็นประชาธิปไตยปฏิบัติ
กิจกรรมรำไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน
และเล่นดนตรีไทยเกิดความเข้าใจ
และภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นใน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
และมีกิจกรรมส่งเสริม
การเล่นกีฬาอย่างน้อย
จำนวน 1 ครั้ง
8.2 ห้องหรือสถานที่
ออกกำลังกายมีอุปกรณ์
และเครื่องออกกำลังกาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ชิ้น

แหล่งข้อมูล
กิจกรรม
3) แบบ
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน
4) แบบ
บันทึกลงชื่อ
การปฏิบัติ
กิจกรรมของ
นักเรียน
ประจำวัน
9. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 1)รายงานการ
ต่อโรงเรียนและชุมชน และจัด
ร้อยละ100 ได้เข้าร่วม จัดกิจกรรม
กิจกรรมนำความรู้ไปบริการสังคม กิจกรรมฯ ทั้ง 3
ประจำปี
(ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม)
กิจกรรม คือ บำเพ็ญ
การศึกษา
สาธารณประโยชน์
2)แบบ
ต่อโรงเรียน บำเพ็ญ
ประเมินผล
สาธารณประโยชน์ต่อ
การเข้าร่วม
ชุมชนและสังคม รวม
กิจกรรม 3)
แล้วไม่ต่ำกว่า 80 ชั่วโมง แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักเรียน 4)
แบบบันทึกลง
ชื่อการปฏิบัติ
กิจกรรมของ
นักเรียน
ประจำวัน
10. ดำเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียน
พัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทย
ร้อยละ100 ได้เข้าร่วม
และความเป็นประชาธิปไตย
กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึก
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ความเป็นไทยและความ
นักเรียนทำกิจกรรม การรำไทย เป็นประชาธิปไตยปฏิบัติ
กิจกรรมรำไทยหรือ
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การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

11. สมาชิกชมรมอาสา
ยุวกาชาดใช้ความรู้ความสามารถ
จากการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์
เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ทำกิจกรรมร่วมกับเหล่า
กาชาด

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
หรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน และเล่น
ดนตรีไทย
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
วันสำคัญ
(โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นาฏศิลป์พื้นบ้านและ
เล่นดนตรีไทยเกิดความ
เข้าใจ และภูมิใจในความ
เป็นไทย ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
11. 1สมัครสมาชิกชมรม
สมาชิกชมรมอาสายุว
อาสายุวกาชาด
กาชาด อย่างน้อยร้อยละ
11.2 สมาชิกอาสายุวกาชาดเข้า 80 ได้เข้าร่วมการอบรม
รับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ และเข้า
11.3 สมาชิกร่วมกิจกรรมกับ
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเพื่อ ประโยชน์ร่วมกับเหล่า
ทำกิจกรรมบำเพ็ญ
กาชาดจังหวัดมุกดาหาร
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและ อย่างต่อเนื่อง
สังคม

แหล่งข้อมูล

1) รายงงาน
การจัด
กิจกรรม
2) แบบ
ประเมินการ
จัดกิจกรรม
3) บันทึกการ
เข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักเรียน
4) ภาพ
กิจกรรม
5) แบบบันทึก
ลงเวลาของผู้
ร่วมกิจกรรม
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13. วิธีการดำเนินงานประจำไตรมาส
13.1 ไตรมาส 1 ( 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.64) รวมงบประมาณ จำนวนเงิน 870,880 บาท
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ดำเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ต.ค.-พ.ย.63

ธ.ค.63

จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา
วิทยากรนำออกกำลังกาย
กรรมการดูแลการออกกำลังกาย
นักเรียน

ธ.ค.63

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี

ธ.ค.63

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านแนะแนว
การศึกษาต่อ และอาชีพ

ธ.ค. 63

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านพัฒนา
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์
(จากนักจิตวิทยา)

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู
เพื่อบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมชุมนุมที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
เพื่อใช้บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้กิจกรรม
ห้องสมุดมีรายการหนังสืออ่านนอกเวลาที่
มีคุณภาพและทันต่อยุคสมัยเพิ่มมากขึ้น
ห้องออกกำลังกายมีอุปกรณ์และเครื่อง
ออกกำลังกายที่มีคุณภาพ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้
มีคณะกรรมการดูแลการออกกำลังกายที่
เป็นระบบ และนักเรียนที่ มีอุปนิสยั ในการ
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสขุ ภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการ
วัดและประเมินผลของหลักสูตร
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ นำความรูไ้ ปใช้ใน
การศึกษาต่อและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการ
วัดและประเมินผลของหลักสูตร
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร

ธ.ค.63

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร

ต.ค.-พ.ย.63

ธ.ค.63
ธ.ค.63
ธ.ค.63

พัฒนาและจัดทำโปรแกรมสำหรับ
บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันพุธและ
กิจกรรมชุมนุม
พัฒนาและจัดทำโปรแกรมสำหรับ
นักเรียน เพื่อใช้บันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกีย่ วกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
จัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลาตามประกาศ
หนังสืออ่านนอกเวลา
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา

37,920
20,000

84,120

30,000

30,000

30,000

30,000
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งบประมาณ

พ.ย.-ธ.ค.63

จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

พ.ย.-ธ.ค.63

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
ชุมนุมภาคเรียนที่ 2/ 2563

ร่วมกับงาน
กิจกรรม
นักเรียนกลุม่
สาระฯสังคม
และงานราช
พิธี
35,000

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

พ.ย.-ธ.ค.63

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ชุมนุม
และ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
กิจกรรมชุมนุม มีเจตคติและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นักเรียนระดับชั้นม.3,6ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดู
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3,6
งานนอกสถานที่ เกิดเจคติทั้ง 2 ด้านและผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลของหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.6ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
นอกสถานที่และผ่านเกณฑ์การวัดและ
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6
ประเมินผลของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ในงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์)
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ชมรมอาสายุวกาชาดจัดกิจกรรมร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

200,000

งบประมาณ
จากงาน
โครงงาน

นักเรียนใช้ความสามารถของตนเองทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชนและผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลของ
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10,000

สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดใช้ความรู้
ความสามารถจากการฝึกอบรมให้เกิด
ประโยชน์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ทำกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด

15,000

9.2 ไตรมาส 2 ( 1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64) รวมงบประมาณ จำนวนเงิน 2,150,600 บาท
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการ

ม.ค.64

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.1

ม.ค.64

เป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์
มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์การวัดผลและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี
และเล่นกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วม ได้ปฏิบัตติ ามเกณฑ์ของ
ภายใน ประจำปี 2563
การวัดและประเมินผลของหลักสูตร

งบประมาณ
30,000

55,600
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ม.ค. 64

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1
“วันรักการอ่าน” 2/2563
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่อโรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4,5

มีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน
ที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ
นักเรียนใช้ความสามารถของตนเองทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชนและผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผล
ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

ก.พ.64

มี.ค. 64

ก.พ.64

ก.พ. 64

ม.ค.-มี.ค 64

ม.ค.-มี.ค 64

ม.ค.-มี.ค 64

ม.ค.-มี.ค 64

ม.ค.-มี.ค 64

นักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4,5 ได้ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เกิดเจคติ
ทั้ง 2 ด้านและผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตรฯ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม 2/2563
สมาชิกทุกชุมนุมร่วมจัดนิทรรศการนำ
เสนอการจัดกิจกรรมชุมนุมตลอด
ภาคเรียน
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดู นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้ร่วมกิจกรรมค่าย
งานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิชาการและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกิด
และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
เจคติทั้ง 2 ด้านและผ่านเกณฑ์การวัดและ
ระดับชั้น ม.4
ประเมินผลของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
(ค่าย STEM)
ผู้เรียน
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับ ม.5
ค่ายส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 (ชดเชย ม.4)
(ค่าย MC )
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา และจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
(ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
ปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย

งบประมาณ

10,000

1,500,000

20,000

10,000

70,000

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
70,000
ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์
มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์การวัดผลและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี
55,600
มีคณะกรรมการดูแลที่เป็นระบบ และ
นักเรียนที่ มีอุปนิสยั ในการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัตธิ รรม มี
50,000
เจตคติ และผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ
ร่วมกับงาน
และภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการ กิจกรรมนักเรียน
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
กลุ่มสาระฯ
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ม.ค.-มี.ค 64

ม.ค.-มี.ค 64

มี.ค. 64

ม.ค.-มี.ค 64

ม.ค.-มี.ค 64

มี.ค. 64

พ.ค.64
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เป้าหมาย

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผ่าน
สังคม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลบรรลุตาม
และงานราชพิธี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
50,000
ชุมนุมภาคเรียนที่ 2/ 2563
1 ชุมนุม และ ผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของกิจกรรมชุมนุม มีเจตคติ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านพัฒนา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
30,000
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
(จากนักจิตวิทยา)
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
มีใช้ความสามารถของตนเองทำกิจกรรม
27,000
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการนำ
บริการความรู้ทางวิชาการ เพื่อตอบแทน
ความรู้ไปใช้บริการสังคม ม.2,ม.5
สังคมและแผ่นดินเกิด และผ่านเกณฑ์
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2563
ขั้นต่ำการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
30,000
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
เทคโนโลยี
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
20,000
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
20,000
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านแนะแนว นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
การศึกษาต่อ และอาชีพ
พิเศษฯ มีเจตคติ นำความรูไ้ ปใช้ใน
การศึกษาต่อและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการ
วัดและประเมินผลของหลักสูตร
สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วม สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมอบรม
15,000
อบรม
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

9.3 ไตรมาส 3 ( 1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) รวมงบประมาณ จำนวนเงิน 432,000 บาท
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ดำเนินการ
เป้าหมาย
พ.ค.-มิ.ย.64

พ.ค.-มิ.ย.64

งบประมาณ

นักเรียนระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เกิดเจคติทั้ง 2 ด้านและ
ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี
และเล่นกีฬา และจัดกิจกรรม
มีคณะกรรมการดูแลที่เป็นระบบ และ
นักเรียนที่ มีอุปนิสยั ในการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชัน้ ม.4
(โรงงานในเขตพื้นที่บริการ)

งบประมาณ
200,000

27,000
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

พ.ค.-มิ.ย.64

จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
(ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
ปีการศึกษา 2564

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัตธิ รรม
มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

50,000

พ.ค.-มิ.ย.64

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านสังคม
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี

20,000

พ.ค.-มิ.ย.64

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน
การศึกษาต่อและอาชีพ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ นำความรูไ้ ปใช้ใน
การศึกษาต่อและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ
การวัดและประเมินผลของหลักสูตร

พ.ค.-มิ.ย.64

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านพัฒนา
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
เทคโนโลยี
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
มีใช้ความสามารถของตนเองทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ และผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล
โรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญ
ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

30,000

พ.ค.-มิ.ย.64

พ.ค.-มิ.ย.64

9.4 ไตรมาส 4 ( 1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) รวมงบประมาณ จำนวนเงิน 1,275,600 บาท
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ดำเนินการ
เป้าหมาย
ก.ค.-ส.ค.64

ก.ค.-ส.ค.64

ก.ค.-ส.ค.64

จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็น
ไทยและความเป็นประชาธิปไตย

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ
และภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปีการศึกษา 2564
ค่ายจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์
มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์การวัดผลและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการอ่านที่มี
“วันรักการอ่าน” 1/2563
ประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพ

20,000

30,000

10,000

งบประมาณ
ร่วมกับงาน
กิจกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯสังคม
และงานราชพิธี

40,000

10,000
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการ

ก.ค.-ส.ค.64

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับชั้น
ม.3 และระดับชั้น 6

ส.ค.-ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64

ก.ค.-ส.ค.64

ส.ค.-ก.ย.64

ส.ค.-ก.ย.64

ส.ค.-ก.ย.64

ส.ค.-ก.ย.64

ส.ค.-ก.ย.64

ส.ค.-ก.ย.64

เป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ เกิดเจคติทั้ง 2 ด้าน
และผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่มีประสิทธิภาพ
ชุมนุมภาคเรียนที่ 1/ 2564
จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม 1/2564 สมาชิกทุกชุมนุมจัดนิทรรศการนำเสนอ
การจัดกิจกรรมชุมนุมตลอดภาคเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็น นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภูมิใจในความ
ไทย และความเป็นประชาธิปไตย
เป็นไทย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านพัฒนา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
เทคโนโลยี
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้านสังคม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
พิเศษฯ มีเจตคติ และผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่ำ
ดนตรี
ของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย
การศึกษาต่อและอาชีพ
พิเศษฯ มีเจตคติ นำความรูไ้ ปใช้ใน
การศึกษาต่อและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ
การวัดและประเมินผลของหลักสูตร
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
นักเรียนใช้ความสามารถของตนเองทำ
สาธารณประโยชน์
ประโยชน์ต่อโรงเรียน และชุมชน และ
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผ่านเกณฑ์การวัด และประเมินผลของ
ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกกำลั ง มีคณะกรรมการดูแลการออกกำลังกายที่
กายและเล่นกีฬา
เป็นระบบ นักเรียนมีอุปนิสัยในการออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำของการวัดและประเมินผลของ
หลักสูตร
ชมรมอาสายุวกาชาดจัดกิจกรรม
สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดใช้ความรู้
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

งบประมาณ
600,000

55,000

ร่วมกับงาน
กิจกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯสังคม
และงานราชพิธี
30,000

30,000

20,000

20,000

10,000

19,520

10,000
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

และสังคม ทำกิจกรรมร่วมกับเหล่า
กาชาด

รวมงบประมาณไตรมาสที่ 1-4 เป็นจำนวนเงินรวม 4,298,000 บาท
14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4,298,000 บาท จาก 2,880,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
4,298,000
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบท
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4,298,000 บาท รายละเอียดดังนี้
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1
2
3

4

5

รายการ
จัดซื้อหมึกของเครื่องปริ้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดซื้ออุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
• จัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
• ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 5 ชิ้น (เครื่อง)
• ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมการออกกำลัง กาย
สัปดาห์ละ 2 วัน (3 สัปดาห์)
• ค่าตอบแทนกรรมการกิจ กรรมส่งเสริม การออก
กำลังกาย สัปดาห์ละ 4 วัน (3 สัปดาห์)
กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
สังคมศึกษาภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
ศึกษาต่อและอาชีพ
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
• ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.3 และ 6

4 ชุด
1 ชุด

ราคา/
หน่วย
3,000
25,920

100 เล่ม

200

จำนวน

รวม
หมาย
งบประมาณ เหตุ
12,000 รวม
25,920 37,920
รวม
20,000 20,000

5 เครื่อง

15,000

75,000

6 ครั้ง

1,200

7,200

12 ครั้ง

160

19,20

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

รวม
84,120

รวม
120,00
0

รวม
2 ครั้ง

100,000

200,000

200,000

296
ที่
6

รายการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

จำนวน

ราคา/
หน่วย

รวม
งบประมาณ

1 ช่วง

5,000

5,000

1 ช่วง

5,000

5,000

หมาย
เหตุ
รวม
10,000

7

จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

งบ
ประมาณ
(งานราช
พิธี)

8

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม
จาก 70 ชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาสายุวกาชาด
• ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
• ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม

35,000

รวม
35,000
รวม
15,000

9

35 ชุมนุม

1,000

1 ครั้ง

5,000

5,000

1 ชุด

10,000

10,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

870,880

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ
ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
2 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
• ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากรส่ ง เสริ ม การออกกำลั ง กาย
สัปดาห์ละ 2 วัน (8 สัปดาห์)
• ค่ า ตอบแทนกรรมการกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออก
กำลังกาย สัปดาห์ละ 4 วัน (8 สัปดาห์)
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม Sport Day
• กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2563

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1 ครั้ง

30,000

1

รวม
หมายเหตุ
งบประมาณ
รวม
30,000 30,000

16 ครั้ง

1,200

19,200

32 ครั้ง

200

6,400

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

รวม
55,600

297
ที่

รายการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วันรักการอ่าน”
2/2563
4 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
• ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับ
นักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4,5,6

ราคา/
หน่วย

รวม
หมายเหตุ
งบประมาณ

5
ระดับชั้น

300,000

รวม
1,500,000 1,500,000

1 ครั้ง
35 ชุมนุม

10,000
2,000

10,000
70,000

รวม
60,000

1 ครั้ง

50,000

70,000

รวม
70,000

1 ครั้ง

50,000

70,000

รวม
70,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

รวม
50,000
รวม
100,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

จำนวน

3

5 • ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม 2/2563
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม
จาก 70 ชุมนุม
6
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนระดับชั้น ม.4 (ค่าย STEM)
7 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับ ม.5
ค่ายส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
(ชดเชย ม.4) (ค่าย MC )
8 จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
(ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) ปีการศึกษา 2563
5 กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
สังคมศึกษาภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
ศึกษาต่อและอาชีพ
6 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

1 ช่วง

5,000

5,000

1 ช่วง

5,000

5,000

1 ครั้ง

200,000

200,000

รวม
210,000

298
ที่

รายการ

• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม ม.2,ม.5
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2563
5 กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาสายุวกาชาด
• ค่าใช้จ่ายในการร่วมอบรมและพัฒนา

จำนวน

1 ครั้ง

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

1

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
• ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น ม.4,5 (ในเขตพื้นที่บริการ)
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์

2
3

• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้านสังคม
ศึกษาภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
ศึกษาต่อและอาชีพ
4

6

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย

ราคา/
หน่วย

5,000

รวม
หมายเหตุ
งบประมาณ

5,000

รวม
5,000

2,150,600

จำนวน

ราคา/
หน่วย

รวม
งบประมาณ

2 ครั้ง

100,000

200,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

1 ช่วง

5,000

5,000

1 ช่วง

5,000

5,000

หมาย
เหตุ
รวม
200,00
0
รวม
50,000
รวม
100,00
0

รวม
10,000

งบ
ประมาณ

299
ที่

7

5

9

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

รวม
งบประมาณ

หมาย
เหตุ

• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

(งานราช
พิธ)ี

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม
35
ชุมนุม
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม
2/63 และ 1/64 จาก 75 ชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
• ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมการออกกำลั ง กาย 18 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 วัน (9 สัปดาห์)
• ค่าตอบแทนกรรมการกิจ กรรมส่งเสริมการออก 36 ครั้ง
กำลังกาย สัปดาห์ละ 4 วัน (9 สัปดาห์)
กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาสายุวกาชาด
1 ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและพัฒนาร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

35,000

รวม
35,000

1,200

21,600

รวม
27,000

160

6,400

1,000

10,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

10,000

รวม
10,000

432,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

รวม
งบประมาณ

หมาย
เหตุ

1

จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

งบ
ประมาณ
(งานราช
พิธ)ี

2

กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564
1 ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการระดับ
ม.ต้น (ม.1ค่ายจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์)
ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมรักการอ่าน,เปิดโลกหนังสือ 1/2564
1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม
1 ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลก
ชุมนุม 1/2564
35ชุมนุม
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม
1/64 จาก 70 ชุมนุม

รวม
40,000

3
4

40,000

40,000

10,000

10,000

20,000

20,000

1,000

35,000

รวม
10,000
รวม
55,000

300
ที่

รายการ

จำนวน

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
• ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมการออกกำลัง กาย 12 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 วัน (6 สัปดาห์)
• ค่าตอบแทนกรรมการกิจ กรรมส่งเสริมการออก 32 ครั้ง
กำลังกาย สัปดาห์ละ 4 วัน (8 สัปดาห์)
6 กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน 1 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน 1 ครั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน 1 ครั้ง
สังคมศึกษาภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
1 ครัง้
• ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษด้าน
ศึกษาต่อและอาชีพ
7 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่
1 ครั้ง
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3
1 ครั้ง
(ค่ายวิศวกรน้อย) และระดับชั้น ม.6
8 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1 ช่วง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น
1 ช่วง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
10 กิจกรรมส่งเสริมชมรมอาสายุวกาชาด
1 ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ราคา/
หน่วย

รวม
งบประมาณ

1,200

14,400

160

5,120

5

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

300,000
300,000

300,000
300,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000
844,520

16. สถานที่ดำเนินการ
1) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./บ้านวิทยาศาสตร์สิริณธร)
4) สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ(สทอภ.)

หมาย
เหตุ
รวม
19,520

รวม
100,00
0

รวม
600,000
รวม
10,000

รวม
10,000
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5) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
6) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
7) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
8) แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่บริการ
9) แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหาร
10) โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
11) วัดในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./บ้านวิทยาศาสตร์สิริณธร)
4) สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ(สทอภ.)
5) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
6) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
7) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
8) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9) แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่บริการ
10) โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
11) วัดในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีความพร้อม และจัดกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีโปรแกรมบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูและนักเรียนที่ครอบคลุมทุก
กิจกรรม อย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน ครบตามตามเกณฑ์การประเมินเพื่อประกอบการวัด
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
3) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
4) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และ
นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5) นั ก เรีย นรัก การเรีย นรู้ การอ่ า น การเขียน การค้ นคว้าอย่ างเป็นระบบ มี ค วามรอบรู้ รู้ ร อบ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
6) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
7) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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8) นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9) นักเรียนผู้เรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการ ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
10) นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
11) นักเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง …รองผู้อำนวยการที่โครงการสังกัดกลุ่มงานวิชาการ…….

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 4,298,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ

หมวดที่ 1
1.1

1.2

หมวดที่ 2
2.1

2.2

หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

ไตรมาสที่ 1

802,600

ไตรมาสที่ 2

1,884,000

ไตรมาสที่ 3

1,306,400

ไตรมาสที่ 4

1,275,600

รวม
รวมทั้งหมด

4,298,000

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒ นา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยเน้นการ
จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มี
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คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ การเรียนการสอนตามหลักสูตรพิเศษที่เน้น
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย ที่แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดให้ จึงจะสามารถผ่านการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เรียนรู้ เห็นคุณค่า เข้าใจและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สติปัญญา และสังคม มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างจิตสำนึกในความเป็น
ไทยและประชาธิปไตย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร ที่เรียนตาม
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรม ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา มีความรู้ วินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำ และ
พัฒนาตนเองได้ ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวัฒนธรรมแห่ง
ความเป็นไทยในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข
ดังนั้นกลุ่มงานวิชาการจึงเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ทีเ่ ป็นกิจกรรมสำคัญต่อสถานศึกษาที่ควรดำเนินการมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนให้เกิดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์การทำงานที่นอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียนปกติ ทั้งทางด้านสังคม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สามารถให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มคี วาม
สามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักการจัด
กิจกรรมผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และสามารถประยุกต์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบ Active Teaching และ Active learning ได้
10.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตามกรอบหลักสูตร
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตามกรอบหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมสามารถจัดจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน วิธีการวัดผล และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน และนอกสถานที่ ตามกรอบหลักสูตรที่
สอดคล้องตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
7. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ความเป็นประชาธิปไตย
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้แบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ
11. เป้าหมาย
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการวิเคราะห์หลักสูตร กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหารจัดทำแผนการจัดจัดการเรียนรู้ครบทุกกิจกรรม
2) ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกระทรวงกลาโหม โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะ Active learning and teaching มีการบูรณาการ การใช้ภาษาอังกฤษ และสื่อการสอนโดยใช้สื่อ ICT ใน
การจัดกิจกรรม และมีการบันทึกรายงานผลการใช้แผน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/เล่ม
3) ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม พัฒนาวิธีการวัดผล และประเมินผลการ
จัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4) นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดครบตามเวลา และ
เกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
5) นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (Education Hub) ที่เลือกเรียน
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคน ร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมครบตามเวลา วัตถุประสงค์ และเกณฑ์ขั้นต่ำของ
การวัดและประเมินผลของหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
6) นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารทุกคน ร้อยละ 100 ปฏิบัติ
กิจกรรมครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดและประเมินผลของหลักสูตรวิชานักศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม
7) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
8) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครู 2 ครั้ง ต่อ
ภาคเรียน

307
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะ Active learning and
teaching มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
3) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ ICT ที่มีความพร้อมและทันสมัย สามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียน
และหลักสูตรของ กระทรวงกลาโหม เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) กระบวนการนิ เ ทศติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องครู ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ เกิ ด การพั ฒ นา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อทุก
กิจกรรม

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทุกกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้
บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา
วิชาทหาร
2. แผนการ
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนา
จัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น
ทุกกิจกรรม
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการ
ในลักษณะ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active
Active learning and teaching
learning and - ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ
teaching,
Active learning and teaching,
บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ
3. วัสดุ สื่อ และ - จัดหาวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อ
อุปกรณ์ที่เอื้อ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ต่อการจัด
กิจกรรม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
4. พัฒนาวิธีการ - ประชุมและวางแผนการจัดทำ
วัดผลและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้
บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา
วิชาทหาร มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อ

แหล่งข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือ ยุว
กาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร
- มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น - แผนการจัดการ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัด
เรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการ - บันทึกการหลังสอน
สอนในลักษณะ Active
- แบบบันทึกกิจกรรม
learning and บูรณาการการ PLC
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัด
กิจกรรมและมีการบันทึกหลัง
การจัดกิจกรรม/หลังสอน
- มีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่เอื้อ - บันทึกในแผนการ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
- บันทึกการใช้สื่อ
อุปกรณ์
เกณฑ์ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมลูกเสือ

- แบบบันทึกการให้
คะแนน
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ต้องการ
ประเมินผล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
5. กระบวนการ
นิเทศติดตาม
การจัดการ
เรียนรู้การจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
6. พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร

แหล่งข้อมูล
- แบบบันทึกกิจกรรม
PLC

มีกระบวนการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรู้ของครู
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

- แบบนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรู้
- แบบบันทึกกิจกรรม
PLC

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในตาราง(วันพุธคาบ 8)
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
- การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก
กิจกรรมลูกเสือสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมต้านยาเสพติด
กิจกรรมรด.จิตอาสา

- นักเรียนระดับชั้น ม.3
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า
120 ชั่วโมงตลอด 6 ภาคเรียน
- นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลของหลักสูตร
- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
เข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง/
ภาคเรียนและ ผ่านเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลของหลักสูตร
- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง/
ภาคเรียนและ ผ่านเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลของหลักสูตร

- รายงานการจัด
กิจกรรมกิจกรรม
ลูกเสือ
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร
- สมุดบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน
- รายงานการเข้าร่วม
กิจรรม
- เกียรติบัตร
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10. วิธีการดำเนินงานประจำไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส 1
1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค. 62

วัน เดือน ปี
ต.ค.63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2/63
1 ต.ค.63 –
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
31 ธ.ค. 63
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะ Active learning and teaching
และบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้
พ.ย.63
นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม "โครงการจิต
อาสาเฉพาะกิจ” รด.จิตอาสา
หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
1-12 พ.ย.63 กิจกรรมเข้าค่ายภาคสนามนักศึกษา
วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
พ.ย – ธ.ค.63 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
ยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2/2563
พ.ย – ธ.ค.63 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2563
พ.ย – ธ.ค.63 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
พ.ย – ธ.ค.63 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมผู้
บำเพ็ญประโยชน์ (ห้องHub)
ภาคเรียนที่ 2/2563
พ.ย – ธ.ค.62 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร
ภาคเรียนที่ 2/2563
พ.ย – ธ.ค.62 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือการ
ให้ความร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ธ.ค.62
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้นิเทศในสถานศึกษา และจาก
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ
20,000

-

10,000

50,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

5,000

110,000
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

วัน เดือน ปี
1 ม.ค.64 –
31 มี.ค.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ Active
learning and teaching และบูรณาการ
การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้

ม.ค. – ก.พ.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2/2563
ม.ค. – ก.พ.64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2563
ม.ค. – ก.พ.64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ห้องHub)
ภาคเรียนที่ 2/2563
ม.ค. – ก.พ.64 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ภาคเรียนที่ 2/2563
ก.พ.64
จัดค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
ม.ค. – ก.พ.64 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือการ
ให้ความร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ก.พ.64
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในสถานศึกษา และจากคณะกรรมการจาก
สพม.เขต 22
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
เม.ย.64
ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
เม.ย.64

ประชุมและวางแผนการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

งบประมาณ
-

5,000
5,000
5,000

5,000

200,000
10,000

240,000
20,000

-
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ไตรมาส

วัน เดือน ปี
เม.ย.64 –
มิ.ย.64

พ.ค.64 –
มิ.ย.64
พ.ค.64 –
มิ.ย.64
พ.ค.64
พ.ค.64 –
มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ Active
learning and teaching และบูรณาการ
การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1/64

งบประมาณ
-

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/64
-จัดกิจกรรมสวนสนามและพิธีสดุดี
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ

5,000

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ห้องHub)
ภาคเรียนที่ 1/2564
พ.ค.64–
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มิ.ย.64
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ภาคเรียนที่ 1/2564
พ.ค.64 –
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือการ
มิ.ย.64
ให้ความร่วมกับหน่วยงานภายนอก
พ.ค.64 –
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มิ.ย.64
ของผู้นิเทศในสถานศึกษา และจาก
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
- กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการ
1 ก.ค.64 –
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัด
30 ก.ย.64
กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ Active
learning and teaching และบูรณาการ
การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้

5,000

5,000

5,000

10,000

50,000
-
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1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
ไตรมาส

วัน เดือน ปี
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1/64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/64
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ห้องHub)
ภาคเรียนที่ 1/64
1 ก.ค.64 –
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
30 ก.ย.64
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ภาคเรียนที่ 1/64
ก.ค.64
การฝึกภาคปกติ ของกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 1/64
ก.ค.64
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือการ
ให้ความร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ก.ค.64
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้นิเทศในสถานศึกษา และจาก
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

5,000

งบประมาณ
5,000
5,000

5,000

30,000
10,000
10,000

70,000
470,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 470,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
470,000
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
400,000
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบท
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ

314
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ
โครงการนี้ ใช้เงินทั้งสิ้น 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
กิจกรรม/รายการ
1.
2.
3.
4.

อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมลูกเสือ
อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมยุวกาชาด
อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรักษาดินแดน
กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
กิจกรรมฝึกภาคสนาม 3 ระดับชั้น
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวน/หน่วย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน(บาท)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1ครั้ง

5,000
5,000
5,000
10,000
,500

5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
50,000

1 ค่าย
4 กิจกรรม

10,000
5,000

5,000
10,000

หมายเหตุ

15,000
110,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
กิจกรรม/รายการ
1. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมลูกเสือ
2. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมยุวกาชาด
3. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
4. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ภาคเรียนที่ 2/63

จำนวน/หน่วย
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน(บาท)

5,000
5,000
5,000
5,000

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

3 กิจกรรม

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

200,000
240,000

หมายเหตุ
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
กิจกรรม/รายการ
1. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมลูกเสือ
2. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมยุวกาชาด
3. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
4. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมสวนสนามและพิธีสดุดี
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ
7. การเข้าร่วมอบรมของครูผรู้ ับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

จำนวน/หน่วย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน(บาท)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ครั้ง

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

1 ครั้ง

5,000

5,000

หมายเหตุ

10,000
10,000
50,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม/รายการ
1. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมลูกเสือ
2. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมยุวกาชาด
3. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
4. อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมสวนสนามและพิธีสดุดี
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร
7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

จำนวน/หน่วย

ราคา/หน่วย

จำนวนเงิน(บาท)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ครั้ง

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

1 ครั้ง

30,000

25,000

4 กิจกรรม

5,000

20,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4
16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม

70,000
470,000

หมายเหตุ
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17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีแผนการจัดกิจกรรมฉบับย่อครบทุกกิจกรรม เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีความพร้อม และจัดกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ครอบคลุมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
4) นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความรักและภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและ
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5) นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
6) นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
7) นักเรียนทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการวัดและประเมินผลของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรวิชานักศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม
8) โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในระดับดีมาก
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 47,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ

หมวดที่ 1
1.1

1.2

หมวดที่ 2
2.1

2.2

หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

ไตรมาสที่ 1

110,000

ไตรมาสที่ 2

240,000

ไตรมาสที่ 3

50,000

ไตรมาสที่ 4

70,000

รวม

47,000

รวมทั้งหมด

47,000

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์)
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ พัฒนากระบวนการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อ
เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564-2565
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักดิ์ มีศิริ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3.1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
4.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
6. สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
7.1. ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7.2. ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในแต่ ล ะกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ และค่ า เฉลี ่ ย ผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
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2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ อยูใน
ตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัดทางวิทยาศาสตร
(PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
9. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ เพื่อ
เป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่
มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เหล่านั้น ไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
ความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัย ชั้นนำของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีคุณภาพและแข่งขันได้
เป็นสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงเป็น ปัจจัยหรือ
เงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น โครงการการรับ
นักเรียนจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่มีกระจายอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครพนม
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลน
ทุน ทรัพย์ เข้ามาเป็น นั กเรี ย นของโรงเรีย น ในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ปีล ะ 96 คน และนักเรียนระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีละ 144 คน โดยมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนทีม่ ีความโปร่งใส ยุติธรรม เที่ยงตรง
และมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักวิชา นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้ เป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในระดับ 3% บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรที่มีประสิทธิภาพ)
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10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนากระบวนการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้า
เรียนในปีการศึกษา 2564-2565
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกนักเรีย น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด เข้าเป็นนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4
2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน
7 จังหวัด ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งการรับ
(นักเรียนกลุ่มที่ 1)
3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกัน (นักเรียนกลุ่มที่ 2)
4. เพื่อสรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4
11. เป้าหมาย
11.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้าเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด เป็นผู้ทมี่ ีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี
2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
ยุติธรรม
11.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับ ม. 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 คน (1894 คน) และระดับ ม. 4 สมัคร
สอบจำนวน ไม่น้อยกว่า 600 คน (736 คน)
2. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นม. 1 (นักเรียนกลุ่มที่ 2)
จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
นักเรียนที่มี
- ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียนให้
ความสามารถพิเศษ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ
ด้านคณิตศาสตร์และ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วิทยาศาสตร์
รับนักเรียน ทางจดหมาย, เว็บไซต์ของ
โรงเรียน, เว็บไซต์ของ สพม.22, สถานีวิทยุ
ประจำจังหวัดต่าง ๆ, สถานีโทรทัศน์ช่อง
NBT, หอกระจายข่าว
- ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับสมัคร
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 7 จังหวัด
- กิจกรรม Open – House

การสอบคัดเลือก
- สอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก
ม.1 โดยผ่านโครงการอัจฉริยะภาพของ
สสวท. จำนวน 300 คน
ม. 4 โดยผ่านโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จำนวน 300 คน
- สอบคัดเลือกรอบสอง
ม.1 โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จำนวน 96 คน
- สอบคัดเลือกรอบสอง
ม. 4 โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จำนวน 144 คน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
- นักเรียนที่มีความสามารถ
- ประกาศรายชื่อผู้
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
มีสิทธิ์สอบ
วิทยาศาสตร์ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ระดับ ม. 1 จำนวนไม่น้อย
กว่า 1600 คน และระดับ
ม. 4 สมัครสอบจำนวนไม่น้อย
กว่า 600 คน
- นักเรียนชั้น ม.3 เดิม สมัคร
เข้ า เรี ย นต่ อ ในโรงเรี ย นเดิ ม
ร้อยละ 60
- ได้นักเรียนทีม่ ีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ระดับ ม.1 จำนวน 96 คน
ระดับ ม.4 จำนวน 144 คน

- ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก
- ข้อมูลการ
รายงานตัวเข้า
เรียนของนักเรียน
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาศ
แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ไตรมาศที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนภายในวันที่
(1 ต.ค. – 31 1 ตุลาคม 2563
ธ.ค. 63)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2564 (รอบแรก) ทางเว็บไซต์โรงเรียน
ส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้กับนักเรียน ม.3
ประกาศสนามสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดำเนิ น การสอบคั ด เลื อ กเพื ่ อ เข้ า เป็ น นั ก เรี ย น
ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 รอบแรก โดยใช้
ข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประกาศสนามสอบคั ด เลื อ กรอบแรกเพื ่ อ สอบ
คั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าสอบ
รอบสอง ในการสอบคั ด เลือ กเข้ า เป็ น นัก เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดำเนินการสร้างแบบทดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
รอบสอง
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ประกาศสนามสอบรอบสองของนักเรียนเพื่อสอบ
(1 ม.ค. - 31 คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
มี.ค. 64) - ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบแรก
- คณะกรรมการรับนักเรียนออกนิเทศติดตาม
การสอบคั ด เลื อ กเพื ่ อ เข้ า เป็ น นั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบแรก
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รอบสอง

วัน/เดือน/ปี
1-5 ก.ย. 2563

งบประมาณ
-

15 ก.ย. 2563

-

15 ต.ค. 2563

-

1 พ.ย. 2563
22 พ.ย. 2563

21 ธ.ค. 2563

-

22 ธ.ค. 2563

4,000

24 – 27 ม.ค. 2564

157,000

5 ม.ค. 2564

161,000
-

23 ม.ค. 2564

40,000

30 ม.ค. 2564

12,500
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ไตรมาศ

แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรม Open House สำหรับ ผู้ปกครอง
และนักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ม.4
ดำเนินการตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ทางเว็บไซต์ http://www.pccm.ac.th/
ทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบ
รอบแรกและมีสิทธิเข้าสอบรอบสอง
จัดทำข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รอบสอง
ดำเนินการตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
รับรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ

วัน/เดือน/ปี
30 ม.ค. 2564

งบประมาณ
20,000

1 – 5 ก.พ. 2564

107,000

16 ก.พ. 2564

4,000

19 ก.พ. 2564

8,000

28 ก.พ. – 3 มีนาคม 2564

80,000

6 มี.ค. 2564

12,500

8 – 12 มี.ค. 2564

80,000

31 มี.ค. 2564

4,000

10-11 เม.ย. 2564

15,000

30 เม.ย. 2564

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาศที่ 3 เขียนแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
(1 เม.ย. - 30 และจัดทำปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา
มิ.ย. 64)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
กำหนดแผนการรับนักเรียน

383,000
1-10 เม.ย. 2564

-

1 พ.ค. 2564

-

6 พ.ค. 2564

-
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ไตรมาศ

แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

จัดทำสารสนเทศข้อมูลโรงเรียนกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
และจำนวนนักเรียน ป.6 และม.3 ทั้งหมดในปี
การศึกษา 2564
ดำเนินการติดต่อประสานขอความอนุเคราะห์จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
สร้างแบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนชัน้ ม.4 รอบสอง
จัดทำประกาศการรับนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนของโรงเรียน
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่าง
1 ส.ค.− 4 ก.ย. 2564
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่าง
1-31 ส.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบเนื้อหาในการสร้าง
แบบทดสอบคัดเลือก
การประชุมผูป้ กครองและนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

2-20 มิ.ย. 2564

-

6-10 มิ.ย. 2564

5,000

23-30 มิ.ย. 2564

-

25 มิ.ย. 2564

10,000

26 มิ.ย. 2564

160,200

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียนให้
(1 ก.ค. - 30 ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับ
ก.ย. 64)
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ทางจดหมาย, เว็บไซต์ของโรงเรียน, เว็บไซต์ของ
สพม.22, สถานีวิทยุประจำจังหวัดต่าง ๆ,
สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT, หอกระจายข่าว
ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับสมัครนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 7 จังหวัด
นำกรอบเนื้อหาสำหรับสร้างแบบทดสอบเพื่อ
ดำเนินการติดต่อประสานขอความอนุเคราะห์จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การสร้างแบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
รอบสอง
ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา

175,200
1-31 ก.ค. 2564

30,000

ก.ค. 2564

30,000

18-22 ก.ค. 2564

1 ส.ค.−4 ก.ย. 2564
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ไตรมาศ

แผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

2565 เปิดรับสมัครระหว่าง 1 ส.ค.−4 ก.ย. 2564
โดยการสมัครสอบคัดเลือกผ่านโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ผ่านเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th/

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

60,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

779,200

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 149,875 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
อื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
ตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

124,875
25,000

หมายเหตุ
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รายการหมวดเงินงบประมาณ
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 779,200 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1
2

รายการ

จำนวน

ดำเนินการสร้างแบบทดสอบ
คัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบสอง
ประกาศผลการสอบม. 4

1

งบประมาณ
ราคา/
รวม
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
20,000
137,000
157,000

1
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

4,000

4,000
161,000

รายละเอียดการจัดซื้อ / จัดจ้าง (ค่าดำเนินการจัดทำ (จัดสอบรอบที่ 2) สร้างแบบทดสอบ ระดับชั้น ม. 4)
ที่
รายการ
จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย(บาท) จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ
1. ค่าดำเนินการจัดทำ (จัดสอบรอบที่
1
50,000
2) สร้างแบบทดสอบ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน (6
2
10,000
20,000
ชั่วโมง) 5 วัน  2000 บาท/คน
3 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อๆ
150
350
52,500
ละ 350 บาท/คน จำนวน 30 คน
4 ค่าอาหารว่าง จำนวน 9 มื้อ ๆ ละ
270
50
13,500
50 บาท/คน จำนวน 30 คน
5 ค่าห้องประชุม วันละ 1,000 บาท
5
1,200
6,000
 5 วัน  1 ห้อง
6 ค่าที่พักวิทยากร 5 วัน2ห้อง
10
1,200
12,000
7 ค่าของที่ระลึกวิทยากร

2

1,500

3,000
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ที่

รายการ

จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย(บาท) จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ
รวม
157,000
ตัวอักษร(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

รวม

1

คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นออกนิ เ ทศ
ติ ด ตามการสอบคั ด เลื อ กเพื ่ อ เข้ า เป็ น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ
แรก
2 ประกาศผลการสอบม. 1 รอบแรก
3 จั ด ทำข้ อ สอบเพื ่ อ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
ระดับชั้นม. 1 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
ในวันที่ 22-27 ก.พ. 2564
4 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2564 รอบ
สอง
ม. 4 ในวันที่ 30–31 ม.ค. 2564
ม.1 ในวันที่ 13 มี.ค. 2564
5 กิจกรรม Open House
6 ดำเนินการตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นม. 1 ปีการศึกษา
2564 รอบสอง
7 ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น
นั กเรี ย นชั ้ น ม. 1 ปี การศึ กษา 2564 ใน
วันที่ 31 มี.ค. 2564
8 ดำเนินการตรวจข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนระดับชั้นม. 4 ปีการศึกษา
2564 รอบสอง
9 ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น
นั กเรี ย นชั ้ น ม. 4 ปี การศึ กษา 2564 ใน
วันที่ 16 ก.พ. 2564
10 รั บ รายงานตั ว เข้ า เป็ น นั กเรี ย นชั ้ น ม. 1
และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

40,000

40,000
8000

80,000

8,000
80,000

25,000

25,000

20,000

20,000

80,000

80,000

4,000

107,000

4,000

107,000

4,000

4,000

15,000

15,000
383,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

1

ดำเนินการติดต่อประสานขอความ
อนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสร้าง
แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนชัน้ ม.4 รอบ
สอง
ประชุมคณะกรรมการจากกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบ
เนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบคัดเลือก
การประชุ ม ผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

2

3

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

5,000

ราคา/หน่วย(บาท)
5,000
5,000
50

รวม

5,000

10,000

10,000

160,200

160,200

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
รายละเอียดการจัดซื้อ / จัดจ้าง (ค่าดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน)
ที่
รายการ
จำนวนหน่วย
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน
2
2 ค่าเดินทางวิทยากร 2 ท่าน
2
3 ค่าอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ
500
ๆ ละ 50 บาท/คน จำนวน
500 คน
4 ค่าตอบตอบแทนบุคลากร
50
จำนวน 500 คน
5 ค่าที่พักวิทยากร 3 วัน
6
2ห้อง
6 ค่าของที่ระลึกวิทยากร
2
7 ค่าเอกสาร คู่มือนักเรียน
500
8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

ครุ ภัณฑ์

จำนวนเงิน(บาท)
10,000
10,000
15,000

500

15,000

1,200

7,200

1,500
160

3,000
80,000
10,000
160,200

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

175,200

หมายเหตุ
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

1

2

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

ประชาสั มพันธ์ป ระกาศการรับนัก เรี ย นให้
ผู ้ ป กครองและผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งได้ ท ราบ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รั บ นั ก เรี ย น ทางจดหมาย , เว็ บ ไซต์ ข อง
โรงเรียน , เว็บไซต์ของสพม.22 ,สถานีวิทยุ
ประจำจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ , สถานี โ ทรทั ศ น์
ช่อง 11 , หอกระจายข่าวของ อบต.
ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับสมัครนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ 7 จังหวัด

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

รวม

30,000

30,000

30,000

30,000
60,000

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จำนวนนักเรียนที่มาสมัครเพิ่มมากขึ้น
2. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ลดลง
3. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับ ม.1 แต่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกร้อยละ 33
4. นักเรีย นที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5. (คะแนน T-score ร้อยละ 60)
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 88 คน และกลุ่มที่ 2
ไม่เกิน 8 คน
7. ครูสามารถพัฒนาแบบทดสอบ สำหรับการวัดความรู้ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน รอบที่สองได้อย่างมีคุณภาพ
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19. การติดตามประเมินผลโครงการ
ดรรชนีชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย

วิธีวัดผล/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

- ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ม.1
จำนวน 96 คน และ ม. 4 จำนวน 144 คน
- ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ

- รวบรวมสถิติผลการสอบเข้าใน
รายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
- ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการรับนักเรียน

- ข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ม.1 และ ม.4 รอบสอง
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุรศักดิ์ มีศิริ)
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564-2565
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 779,200 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดที่ 1
หมวดหมู่งบประมาณ 1.1
1.2
ไตรมาสที่ 1
4,000 157,000
ไตรมาสที่ 2
56,000 327,000
ไตรมาสที่ 3
165,200 10,000
ไตรมาสที่ 4
60,000
รวม
225,200 554,000
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

779,200

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสุรศักดิ์ มีศิริ)
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
การพัฒนาระบบงานแนะแนว
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานแนะแนวการศึกษา
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น
และนั ก พั ฒ นาที่ ดี ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในระดั บ เดี ย วกั น กั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 4 นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นำ
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ร้ อ ยละ 80 ของตั ว จริ ง ที่ ม ารายงานตั ว เพื่ อศึ ก ษาต่ อ โรงเรีย นวิท ยาศาสตร์จุ ฬ าภรณราชวิท ยาลั ย
มุกดาหาร
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนเดิมสามารถสอบเข้าได้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ ( PAT 2 ) อยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
2. นักเรียนที่จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2564 จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ศึกษาต่อทางด้าน
STEM (ไม่รวมแพทย์ศาสตร์) ได้ทุนไปศึกษาต่อภายในประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 12 ทุน และได้ทนุ ศึกษาต่อภายในประเทศ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในจำนวนทัง้ หมดนี้ศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นนักวิจัยอย่าง
น้อยร้อยละ 5

9. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้งานแนะแนวเป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องดำเนินงานเพื่อ
ป้องกัน ส่งเสริม ดูแล พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ โครงการพัฒนางานแนะแนวจึงจัดบริการให้เหมาะสมและครอบคลุม เพื่อให้บริการนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่
อยู่ในวัยเรียน ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัว
ก่อนเข้าสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น โดยการให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ ตลอดถึงการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งส่งเสริม สนอง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
กระบวนการช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง รู้จักและเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อม รู้จักพัฒนาศักยภาพ
หรือใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคม โดยทั่วไปการจัดแนะแนวใน
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โรงเรียนจะครอบคลุมบริการสำคัญ 3 ประการคือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนว
เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคม ดังความมุ่งหวังในบริการแนะแนว
ดังนั้ น โครงการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของงานแนะแนว ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จากความสำคัญมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์เป้าหมายของโรงเรียน การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศ ความรู้ ด้ านต่ างๆให้ แก่ นั ก เรีย นมี ความจำเป็ น อย่างยิ่งในปั จจุ บั น ที่ มี ก ารแข่ งขั น สู ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์โลก
และได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่ออย่างเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของระบบงานและข้อมูล
ข่าวสารให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ข่าวสารทั้งในระบบและนอกระบบแก่
นักเรียนเพื่อสามารถแก้ไข พัฒนาตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ใน
การศึกษาระดับสูงต่อไป
10. วัตถุประสงค์ทั่วไป
วัตถุประสงค์ทั่วไป
10.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถ ตามจุดหมายของการศึกษา ครูทุกคน คือ ครูแนะแนว
วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
10.3 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี
เจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
10.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มี
นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้ร้อยละ 80
11.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ (PAT 1) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) อยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
11.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศให้ได้ ร้อยละ 90
11.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทางด้าน STEM
(ไม่รวมแพทย์ศาสตร์) จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
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11.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนศึกษาต่อภายในประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
11.1.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนศึกษาต่อภายในประเทศจนถึงระดับปริญญาเอก
เป็นทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตเป็นนักวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
11.1.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนไปศึกษาต่อภายในประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่าปีละ
12 ทุน (ร้อยละ 9)
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 ครูที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถ ตามจุดหมายของการศึกษา ครูทุกคน คือ ครูแนะแนว
11.2.2 ครูที่ปรึกษาเข้าใจและสามารถจัดบริการเกี่ยวกับการบริการทั้ง 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.3 นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและ
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและ
สนใจ
11.2.4 นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
11.2.5 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มี
นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
11.2.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแรงจูงใจ ในการมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
11.2.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแรงจูงใจ ในการมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
11.2.8 นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองมากยิ่งขึ้น
11.2.9 นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตามความถนัดและความสนใจ
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
บริการ ที่ 1
ศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล

บริการที่ 2
บริการสนเทศ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. กิจกรรมการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี
ศึกรายนักเรียนเป็นรายบุคคล Case
Conference โดยครูที่ปรึกษา
- ด้านพฤติกรรม
- ด้านอารมณ์
- ด้านสังคม
- ด้านการเรียน
2. ทำแบบทดสอบ IQ,EQ,SDQ
Uchida – kraepelin Test
3. จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนค้นพบตนเอง
โดยวิทยากรภายนอก
การจัดทำเว็ปเพจให้ข้อมูลทางด้านการศึกษา
1. ข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
2. ศึกษาต่างประเทศ & ทุน กพ.
- SAT I
- IELTS
- ภาษาไทย
- สังคม
3. ค้นคว้า & ติดตามข่าวสารการสอบต่างๆ
4. ปฏิทินการสอบทัง้ ใน – ต่างประเทศ
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนและ
ศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ประสานงานกับงานรับ
นักเรียน)
6. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสอน
เสริมต่างๆ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รัก
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อนื่
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดี
ต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทกั ษะ
ในการดำเนินชีวิต และสามารถ
ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

แหล่งข้อมูล
- แบบทดสอบจาก
กรมสุขภาพจิตและ
จากสถาบันต่าง ๆ
- รายงานข้อมูล
พื้นฐานของ
นักเรียนเป็น
รายบุคคล
- เอกสารสารเทศ

1. นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน
รู้โลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นในอาชีพ มีการ
เตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจนมีการ
พัฒนางานอาชีพตามทีต่ นเองถนัด
และสนใจ
2. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่ออย่าง
เพียงพอและเป็นปัจจุบนั พร้อมทั้ง
ได้ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัวและสังคม (กิจกรรม 3 ด้าน
5 บริการ)

- แบบทดสอบจาก
กรมสุขภาพจิตและ
จากสถาบันต่าง ๆ
- รายงานการจัด
โครงการอบรม
พัฒนาครูที่ปรึกษา
- เอกสารสารเทศ

3. นักเรียน ม.3 มีความพร้อมใน
การสอบและสอบเข้าศึกษาต่อให้
เหมาะกับความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน ร้อยละ 80
4.ร้อยละ 80 ที่เป็นตัวจริงมา
รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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บริการที่ 3
บริการให้คำปรึกษา

บริการที่ 4
จัดวางนักเรียนเป็น
รายบุคคล

5.ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่สมัครเข้า
เรียนโรงเรียนเดิมสามารถสอบเข้า
ได้
6.ค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1
และ PAT2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80
7.นักเรียนที่จบการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2564
จำนวนไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 60 ศึกษา
ต่อทางด้าน STEM (ไม่รวมแพทย์
ศาสตร์) ได้ทุนไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 12
ทุน และได้ทนุ ศึกษาต่อ
ภายในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
และในจำนวนทั้งหมดนี้ศึกษาต่อ
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นนักวิจัยอย่างน้อย
ร้อยละ 5
1.จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ
1.ครูที่ปรึกษามีความรู้
ออนไลน์ เรื่อง “จิตวิทยาและแนะแนว สำหรับ ความสามารถบริการตามหลัก 5
ครูที่ปรึกษา เพื่อการสำรวจ ค้นหา ความถนัด
บริการ 3 ด้าน เพื่อให้ครูที่ปรึกษา
ความสนใจ ในการศึกษาต่อและอาชีพ” โดยผู้
ทุกคนทำหน้าที่เป็นครูแนะแนว
ทรงวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวจาก KVIS และ 2.นักเรียนร้อยละ 90 มีบุคลิกภาพ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และมีภาวะความเป็นผู้นำ
2.การให้คำปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัวและสังคม
การจัดระบบการจัดวางบุคคล
1. การสอนเสริมจากวิทยากรภายนอก ตาม
ระบบมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมค้นคว้าและติดตามข่าวสาร
3. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้ประสบ
ความสำเร็จ
4. จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยการจัดวางนักเรียน
เป็นรายบุคคล

ร้อยละ 85 นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้
ข้อมูลประกอบการวางแผนการ
เรียน การศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและ
ทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่

- แบบทดสอบจาก
กรมสุขภาพจิตและ
จากสถาบันต่าง ๆ
- รายงานการจัด
โครงการอบรม
พัฒนาครูที่ปรึกษา
- เอกสารสารเทศ

- แบบทดสอบจาก
กรมสุขภาพจิตและ
จากสถาบันต่าง ๆ
- รายงานการจัด
โครงการอบรม
พัฒนาครูที่ปรึกษา
- เอกสารสารเทศ
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บริการที่ 5
ติดตามและ
ประเมินผล

5. กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ นักเรียนพบปะพูดคุย
นักเรียนทุน & ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
6.วางแผนศึกษาต่อระดับ ป.ตรี-ป.เอก
- ข้อมูลทุนการศึกษา การสมัครมหาวิทยาลัย
- แนะแนว & ให้คำปรึกษา
- Letter of recommendation
- ประชุมหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนเป็น
รายบุคคล
- ฝึกนักเรียนทำข้อสอบ&สัมภาษณ์
- รวบรวมผลคะแนนสอบ
- ยื่นเอกสารสมัคร
7. แบบทดสอบความถนัด ความสนใจ ทาง
การศึกษา & อาชีพ สำรวจจุดเด่น จุดด้อย
8. Career Test แบบทดสอบอาชีพ
9. MBTI แบบทดสอบสอบบุคลิกภาพ
10. Enneagram
11. สอนวิชา Psychology in Everyday Life
(จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน)
12. Career Group Counseling (แบ่งกลุ่ม ๆ
ละ 8 คน )
13. สืบค้นข้อมูลที่ตนเองถนัดและสนใจ
14. ให้ข้อมูลตามกลุ่มอาชีพทีน่ กั เรียนสนใจ
การหาทุนการศึกษา
1. จัดทำ Portfolio รายบุคคล สำหรับการรับ
รอบที่ 1 ตามระบบ TCAS (ช่วงยื่น ธันวาคม –
มกราคม)
2. ติดตาม ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
3. การติดตามข้อมูลศิษย์เก่า

เรียน และสามารถวางแผนการ
เรียน การศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง

-นักเรียนได้รับบริการครบทั้ง 5
บริการ ร้อยละ85
-นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 90
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 สู่
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายนอก จำนวน 3 ครั้ง
(GAT/PAT1/PAT2 สอบช่วงเดือน ก.พ.)
2. กิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียน ม.6 สู่มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายใน
จำนวน 10 สัปดาห์ (5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 เพื่อ
เตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 โดย
วิทยากรภายนอก (4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์,
เคมี, ชีววิทยา)
4. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเพื่อ
เตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ของ
นักเรียนชั้น ม.3 สอบรอบแรก โดยวิทยากรภายใน
จำนวน 10 สัปดาห์ (4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
, เคมี, ชีววิทยา) (สอบรอบแรก 22 พ.ย.63)
5. กิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วม Open Academic
ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย (เช่น ลาดกระบัง)
6. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 ในการ
จัดทำ Portfolio สำหรับ TCAS รอบที่ 1 โดยวิทยากร
ภายนอก (ยื่นสอบ ธ.ค. – ม.ค.)
7. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
1. กิจกรรมค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 14

วัน เดือน ปี
1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63

งบประมาณ
60,000

1 ต.ค.63 31 ธ.ค. 63

งบ สบว.

1 ม.ค.64 –
31 มี.ค.64
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 สำหรับการ 1 ม.ค.64 –
สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 สอบรอบสอง โดยวิทยากร 31 ม.ค.64
ภายใน จำนวน 3 สัปดาห์ (4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์,
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) (สอบรอบสอง 30 -31 ม.ค. 64)
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 สู่
1 ม.ค.64 –
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายนอก จำนวน 2 ครั้ง
31 มี.ค.64
(รอบโคตา ช่วง ก.พ. – เม.ย.)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

30,000

งบ สบว.

40,000
5,000

7,625
142,625
10,000
งบ สบว.

30,000

40,000
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64– 30 ก.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “จิตวิทยาและแนะแนว สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่
2” (แบบสอบประเมินด้านต่างๆ) โดยผูท้ รงวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวจาก KVIS และโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 สู่
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายนอก จำนวน 2 ครั้ง
(TCAS รอบที่ 3 รับตรง ช่วง เม.ย. – พ.ค.)
3. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
4. ดำเนินการปรับปรุงห้องเพื่อพร้อมต่อการบริการงาน
แนะแนว
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
1. กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนค้นพบตนเองสู่การเลือก
อาชีพ โดยวิทยากรภายนอก On-Demand (นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายปีการศึกษา 2564 เช่น ม.5 จำนวน 169
คน คนละ 800 บาท ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มจาก
เครือข่ายผู้ปกครองฯ)
2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS สำหรับนักเรียน ม.6 โดย
วิทยากรภายนอก
3. กิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 สู่มหาวิทยาลัย โดย
วิทยากรภายใน จำนวน 2 สัปดาห์ (5 รายวิชา คือ
คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา
2564 สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 สอบ
รอบแรกโดยวิทยากรภายใน จำนวน 4 สัปดาห์ (4
รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
5. กิจกรรมติดตามข้อมูลศิษย์เก่า (ฐานข้อมูลที่ผู้เรียน
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลและอัพเดตข้อมูลได้แบบเป็น
ปัจจุบนั )
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี
1 เม.ย.64 –
มิ.ย.64

งบประมาณ
6,000

1 เม.ย.64 –
พ.ค.64

15,000

พ.ค. 64

120,000

1 เม.ย.64 –
พ.ค.64

30,000

1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

171,000
100,000

1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

5,000

1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

งบ สบว.

1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

งบ สบว.

1 ก.ค.64 –
30 ก.ย.64

10,000

115,000
488,625
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 488,625 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
93,625
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
15,000
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 488,625 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ
ที่

1

2

3

4

5

6

7

ราคา/
หน่วย

ค่า
ตอบ
แทน

รายการ

จำนวน

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 สู่
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายนอก
(GAT/PAT สอบช่วงเดือน ก.พ.)
- กิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียน ม.6 สู่มหาวิทยาลัย โดย
วิทยากรภายใน (5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์,
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)

จำนวน
3 ครั้ง

/

60,000

จำนวน
10
สัปดาห์

/

สบว.

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 เพื่อ
เตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4
โดยวิทยากรภายนอก (4 รายวิชา คือ
คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ
ม.4 ของนักเรียนชั้น ม.3 สอบรอบแรก โดย
วิทยากรภายใน จำนวน 10 สัปดาห์ (4 รายวิชา
คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) (สอบ
รอบแรก 22 พ.ย.63)
กิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วม Open
Academic ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย (เช่น
ลาดกระบัง)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 ใน
การจัดทำ Portfolio สำหรับ TCAS รอบที่ 1
โดยวิทยากรภายนอก (ยื่นสอบ ธ.ค. – ม.ค.)

จำนวน
2 ครั้ง

/

30,000

จำนวน
10
สัปดาห์

/

สบว.

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6
ในการจัดทำ Portfolio สำหรับ TCAS รอบที่
1 (ยื่นสอบ ธ.ค. – ม.ค.)
- วัสดุอุปกรณ์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้
สอย

ค่า
วัสดุ

ครุภัณ
ฑ์

รวม

/

40,000

/

5,000

/

7,625

142,625

343
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่า
วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

1

กิจกรรมค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 14

1 ครั้ง

2

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3
สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4
สอบรอบสอง โดยวิทยากรภายใน (4
รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี,
ชีววิทยา) (สอบรอบสอง 30 -31 ม.ค. 64)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 สู่
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายนอก (รอบ
โคตา ช่วง ก.พ. – เม.ย.)

จำนวน 3
สัปดาห์

/

สบว.

จำนวน 2
ครั้ง

/

30,000

3

/

10,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

40,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

1

2

3
4

รายการ

จำนวน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ
ออนไลน์ เรื่อง “จิตวิทยาและแนะแนว
สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2” (แบบสอบ
ประเมินด้านต่างๆ) โดยผู้ทรงวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวจาก KVIS และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 สู่
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายนอก จำนวน
2 ครั้ง(TCAS รอบที่ 3 รับตรง ช่วง เม.ย. –
พ.ค.)
กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ดำเนินการปรับปรุงห้องเพื่อพร้อมต่อการ
บริการงานแนะแนว

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่า
วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

1 ครั้ง

/

6,000

1 ครั้ง

/

15,000

1 ครั้ง

/

120,000

1 ครั้ง

/

30,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

171,000
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

1

2

3

4

5

รายการ

จำนวน

กิจกรรมที่ทำให้นักเรียนค้นพบตนเองสู่การ
เลือกอาชีพ โดยวิทยากรภายนอก OnDemand (นักเรียนกลุ่มเป้าหมายปี
การศึกษา 2564 เช่น ม.5 จำนวน 169
คน คนละ 800 บาท ของบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มจากเครือข่ายผู้ปกครองฯ)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS สำหรับ
นักเรียน ม.6 โดยวิทยากรภายนอก
กิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 สู่
มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรภายใน (5
รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี,
ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 ปี
การศึกษา 2564 สำหรับการสอบเข้าศึกษา
ต่อระดับ ม.4 สอบรอบแรกโดยวิทยากร
ภายใน (4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
, เคมี, ชีววิทยา)
กิจกรรมติดตามข้อมูลศิษย์เก่า (ฐานข้อมูล
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลและ
อัพเดตข้อมูลได้แบบเป็นปัจจุบนั )

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่า
วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวม

1 ครั้ง

/

100,000

1 ครั้ง

/

5,000

จำนวน 2
สัปดาห์

/

สบว.

จำนวน 4
สัปดาห์

สบว.

1 ครั้ง

10,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

115,000

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่เป็นสถานที่ทำงานของศิษย์เก่า / สถาบันการศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
- สถาบันของศูนย์ที่มาสอนซึ่งเป็นวิทยากรภายนอก
- สถาบันทางจิตวิทยาที่ให้ข้อมูลทางด้านแบบทดสอบ เพื่อนำมาช่วยเหลือนักเรียน
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูที่ปรึกษามีความรู้ความสามารถ ตามจุดหมายของการศึกษา ครูทุกคน คือ ครูแนะแนว และมี
หลักการให้คำปรึกษาจิตวิทยาเบื้องต้น
2. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มี
นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
3. นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่
จำเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
4. นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่
ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
5. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่ออย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ข้อมูล
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ( กิจกรรม 3 ด้าน 5 บริการ )
6. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ตนต้องการและสนใจ เพื่อมุ่งเน้นตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ตน มีความถนัดและสนใจตรง
กับการเหมาะสมทางอาชีพของแต่ละบุคคล เพื่อมุ่งเน้นตามอุดมการณ์และเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
8. นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดม ศึกษา คณะ/ สาขา วิชาที่ตนเองถนัดและ
ตามตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
9. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
10. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม
11. นักเรียนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรัก สามัคคี มีความเอื้ออาทร ต่อกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้าง
บรรยาการทางวิชาการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับรุ่นต่อไป

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

พัฒนากลุ่มงานวิชาการ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญชลี คนหมั่น และบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 4 ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข้อที่ 5 ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 6 ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
ข้อที่ 4 นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบ
และสามารถบูรณาการความรู้ได้
ข้ อ ที่ 5 นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ างประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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(O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ข้อที่ 1 นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ข้อที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
ข้อที่ 3 นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR
ข้อที่ 4 นักเรียนมีผลการประเมินประดับนานาชาติของกลุ มประเทศ OECD (PISA) สูงกวาคาเฉลี่ย
ของประเทศพัฒนาแลว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ข้อที่ 1 นักเรียนไมต่ำกวารอยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ข้อที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
ข้อที่ 3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) และความถนัด
ทางวิทยาศาสตร (PAT 2) อยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 90
9. หลักการและเหตุผล
สำนักงานวิชาการ มีหน้าที่ประสานงาน วางแผนงานบริหารงาน และแผนงานวิชาการ จัดทำ
แผนงาน/โครงการ/งานติดตาม และประเมินผลงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานธุรการ สารบรรณ การเงิน
พัสดุวิชาการ บริหารงานคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน บริการข้อมูลสารสนเทศแก่
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ ดำเนินการตาม
โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารการติดตาม และรายงานการเรียนการสอนเป็นรายคาบ จัดทำ
เอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ บันทึกการประชุมและ
รายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริการอัดสำเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์และจัดทำข้อสอบวัดผลและประเมินผล มี
การจัดเก็บหนังสือราชการทีเ่ ป็นระบบ มีการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมอบหมาย
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10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
พัฒนาระบบกลุ่มงานวิชาการ ระบบงานสารบรรณ และงานอื่นๆในสังกัดของกลุ่มงานวิชาการ ให้
สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับในการบริหารจัดการ การ
บริการอย่างเพียงพอ
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้ระบบการดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ ให้ดำเนินงานอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สำนักงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพียงพอกับการดำเนินงานและการให้บริการ
4. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
5. เพื่อจัดระบบสารสนเทศภายในกลุ่มงานวิชาการ การจัดบอร์ด รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศใน
แต่ละงาน โครงการ เพื่อใช้ในการให้บริการและประชาสัมพันธ์
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. การดำเนินงานของแต่ละแผนงานโครงการของกลุ่มงานวิชาการ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. ระบบงานสารบรรณ ดำเนินงานอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80
3. สำนักงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นในสำนักงานวิชาการกับการดำเนินงานและ
การให้บริการร้อยละ 90
4. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
5. กลุ่มงานวิชาการ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในแต่ละงาน โครงการ เพื่อใช้ในการ
ให้บริการและประชาสัมพันธ์ร้อยละ 100
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. การดำเนินงานของแต่ละแผนงานโครงการของกลุ่มงานวิชาการ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ
2. ระบบงานสารบรรณ ดำเนินงานอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง

350
3. สำนักงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นในสำนักงานวิชาการกับการดำเนินงานและ
การให้บริการ
4. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
5. กลุ่มงานวิชาการ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในแต่ละงาน โครงการ เพื่อใช้ในการ
ให้บริการและประชาสัมพันธ์
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1. ระบบการดำเนินงาน
ของกลุ่มงานวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด และมี
ประสิทธิภาพ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ทำ
- จัดทำโครงสร้าง ระบบ
บริหารงาน ระบบข้อมูล
สารสนเทศ อำนวยความ
สะดวก ประสานงานกับ
งาน โครงการต่างๆใน
สังกัดงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-สำนักงานวิชาการมี
โครงสร้าง ระบบ
บริหารงาน ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน
นำไปใช้สะดวก

แหล่งข้อมูล
- โครงสร้างระบบ
บริหารงาน
สำนักงานวิชาการ
- ข้อมูลสารสนเทศ

2. พัฒนาระบบงานสาร
บรรณ ให้ดำเนินงาน
อย่างเรียบร้อย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

- ดำเนินการจัดทำงาน
สารบรรณตาม
กำหนดเวลา
- ประสานงานกับงานที่
เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่
หนังสือกำหนด
- การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ในการให้บริการ
อย่างสะดวกและพร้อม
ให้บริการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ก ารศึ ก ษ า วิ เ ค ราะ ห์
สังเคราะห์ และวิจัยเพื่ อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านงานสาร
บรรณเป็นที่พึงพอใจ มี
ผลการประเมินร้อยละ
80 ขึ้นไป

- ผลการประเมินจากงาน
ที่เกี่ยวของ

- มีวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ใน
สำนักงานอย่างเพียงพอ

- ทะเบียนการจัดซื้อ/การ
ใช้

-ครูทุกคนมีรายงาน
การศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนที่มี
คุณภาพ

- รายงานการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์
และหรือวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน

3. สำนักงานวิชาการมี
วัสดุอุปกรณ์ ในการ
ให้บริการอย่างสะดวก
และพร้อมให้บริการ
4. ครูมีความรู้ความสามารถ
ใน ก าร ศึ ก ษ า วิ เ ค ราะ ห์
สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อ
แก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาการ
เรี ย นรู้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
ผู้เรียน
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ต้องการ
5. เพื่อจัดระบบ
สารสนเทศภายในกลุ่ม
งานวิชาการ การจัด
บอร์ด รวบรวม จัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศในแต่
ละงาน โครงการ เพื่อใช้
ในการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/กิจกรรมที่ทำ
- จัดระบบบริหารงาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในแต่ละงาน โครงการ
ถูกต้องชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน โดยนำเสนอผ่าน
เว็บไซค์โรงเรียน หรือ
เป็นเอกสารที่พร้อม
บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-สำนักงานวิชาการมี
โครงสร้าง ระบบ
บริหารงาน ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน
นำไปใช้สะดวก

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
จั ด ซื้ อวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ามจำนวนที่ ต้ องการใช้ ใน
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
การดำเนินงานแผนงานโครงการ
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา วิ เคราะห์
สั ง เคราะห์ และหรื อ วิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

แหล่งข้อมูล
- โครงสร้างระบบ
บริหารงาน
สำนักงานวิชาการ
- ข้อมูลสารสนเทศ

วัน เดือน ปี
งบประมาณ
1-15 ต.ค. 63
10,000.00

5-15 ม.ค.64

10,000.00
80,000.00

(ติดตามผลตลอดภาคเรียน)
กิจกรรมต่างๆของแผนงาน/ โครงการ ของงาน 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64
ต่างๆในสังกัดกลุ่มงานวิชาการ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

120,000.00
200,000.00

-ปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน โต๊ะเก้าอี้
ประชุมห้องวิชาการ หรืออื่นๆ
-จัดทำไวนิลสารสนเทศต่างๆ
-จัดทำเอกสารวิชาการต่างๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

20-30 เม.ย.64

จั ด ซื้ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละครุภั ณ ฑ์ ที่ จ ำเป็ น ใช้ ใน

1-15 ก.ค.64

18,000.00
5,000.00
7,000.00
30,000.00
30,000.00
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
สำนักงาน
-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
-หมึก printer HP 950 สีดำ
-หมึก printer HP 951 สี
-เครื่องเย็บกระดาษ โรบิน YF-9934เครื่องเหลา
ดินสอ ตราม้า H-620 รหัสสินค้า 1530880
กิจกรรมต่างๆของแผนงาน/ โครงการ ของงาน
ต่างๆในสังกัดกลุ่มงานวิชาการ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

90,000.00
120,000.00
360,000.00
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 360,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
360,000.00
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 360,000.00 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน

งบประมาณ

ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

1.

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
สำนักงานวิชาการ

ค่าใช้สอย

10 1000.00

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

√

10,000.00

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

10,000.00

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน

งบประมาณ

ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

1.

จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
การศึ กษ า วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ห รื อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน

1 80,000.00

√

√

√

80,000.00

2.

กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ข อ ง
แผนงาน/ โครงการ ของ
งานต่ า งๆในสั ง กั ด กลุ่ ม
งานวิชาการ

6 20,000.00

√

√

√

120,000.00

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

200,000.00
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน

งบประมาณ

ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

1.

ปรั บ ปรุ ง สำนั ก วิ ช าการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
วิชาการ

10

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

3,000.00

รวม
ครุ ภัณฑ์

√

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

30,000.00

30,000.00

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นใช้ในสำนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา

5

6,000.00

2.

กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ข อ ง
แผนงาน/ โครงการ ของ
งานต่ า งๆในสั ง กั ด กลุ่ ม
งานวิชาการ

3

30,000.00

√

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้
สอย

√

รวม

ค่าวัสดุ

ครุ ภัณฑ์

√

√

√

30,000.00

90,000.00

120,000.00
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16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานวิชาการ งานต่างๆในสังกัดกลุ่มงานวิชาการ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมี
ประสิทธิภาพ
2. ระบบงานสารบรรณ ให้ดำเนินงานอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพียงพอกับการดำเนินงานและการให้บริการ
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
5. กลุ่มงานวิชาการ มีข้อมูลสารสนเทศในแต่ละงาน โครงการ เพื่อใช้ในการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์
(ลงชือ่ )...................................................ผู้ รับผิดชอบโครงการ
(นางอัญชลี คนหมั่น )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายธีระศักดิ์ คนตรง )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอำนวยชัย ศรีโยธี และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 25
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุ
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่
สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุม ชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว
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10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของโรงเรียนในการดำเนินการภารกิจต่างๆ กระตุ้นเตือนให้โรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อรายงานสภาพและการพัฒนาในด้านคุณภาพ และมาตรฐานของ
โรงเรียนต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อนำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3) เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
4) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพ
การศึกษา
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
2) บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
การศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.การพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/อบรม - บุคลากรได้รับการพัฒนา
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่ม
งานด้านการประกัน ร้อยละ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
100
ราชวิทยาลัย สบว. สพฐ. เป็นต้น

แหล่งข้อมูล
- แบบรายงานผล
การพัฒนา
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2. การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ดำเนินการจัดทำข้อมูลการายงาน
ให้เป็นปัจจุบัน
- ส่งแบบรายงานตามช่วงเวลาที่
หน่วยงานกำหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน - ผลการประเมิน
ด้านการประกันคุณภาพ
จากหน่วยงานที่
การศึกษา ประจำปี
ตรวจสอบ
งบประมาณ มีผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

- แต่ละกลุ่มสาระดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ
- จัดทำแผนงานโครงการประจำปี
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการ
- สรุปแผนงานโครงการประจำปี

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ร้อยละ 100
สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

4. สรุปแผนงาน
โครงการประจำปี

- แบบรายงานผล
การเรียน ผลการ
สอบ o - net
- แบบรายงาน
สรุปผลการ
ประเมินโครงการ

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 โครงการ ภาคเรียนที่ 1/2563
2. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ให้กับผู้รับผิดชอบตาม
โครงการต่างๆ
3. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงาน
ประจำปีการศึกษา 2564
4. จัดทำมาตรฐานในภาพรวมของ
สถานศึกษา
5. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วัน เดือน ปี
ต.ค.2563

งบประมาณ
-

ต.ค.-ธ.ค.2563

-

ต.ค.-ธ.ค.2563

-

ต.ค.2563

10,000

ต.ค.2563

10,000
20,000
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ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
1. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำประกัน
1 ม.ค.64 - 31 มี.ค. 64 คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
2. จัดอบรมการทำ SAR รายบุคคล
3. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกมิติ
ให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
4. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน
ประกัน
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ ภาคเรียนที่ 2/2563
6. พัฒนาบุคลากรด้านการประกัน

วัน เดือน ปี
ม.ค.-มี.ค.2564

งบประมาณ
30,000

ม.ค.-มี.ค.2564
ม.ค.-มี.ค.2564

-

มกราคม 2564

2,500

26-31 มี.ค.2564

บันทึกขอใช้เงิน
อุดหนุนทั่วไป
42,500

มีนาคม 2564

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

45,000

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3
1. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
1 เม.ย.64 - 31 มิ.ย. 64 ครุภัณฑ์
2. ประเมินผลโครงการและจัดทำ
รายงาน
3. จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา
2563 (SAR)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

วัน เดือน ปี
เม.ย.-มิ.ย.2564

งบประมาณ
-

เม.ย.-มิ.ย.2564

-

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 4
1. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
1 ก.ค.64 - 31 ก.ย. 64 ครุภัณฑ์
2. ประเมินผลโครงการและจัดทำ
รายงาน
3. จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา
2563 (SAR)

วัน เดือน ปี
ก.ค.-ก.ย. 2564

งบประมาณ
-

ก.ค.-ก.ย. 2564

-

เม.ย.2564

20,000
20,000

ก.ค.-ก.ย. 2564

15,000

361
5. จัดทำรูปเล่มรายงานสพม. สบว. และ
สพฐ.
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

บันทึกขอใช้เงิน
อุดหนุนทั่วไป
15,000

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
100,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

วัสดุ อุปกรณ์ งานประกัน
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
1
8,490
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

8,490
-

รวม
ครุภัณฑ์

-

20,000
8,490
2,500
9,010

20,000

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1

2

3

4

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

วัสดุ อุปกรณ์ งานประกัน
หมึกพิมพ์เลเซอร์
1
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
1
ศึกษาดูงาน งานประกันของ
สถานศึกษาที่มีความเป็น
เลิศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานประกัน
ค่าลงทะเบียน
ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้สอย

30,000

7,500
10,000
2,800
2,200

ค่าวัสดุ

-

-

รวม
ครุภัณฑ์

-

-

20,000
1,500
1,000
30,000

22,500
7,500
10,000
2,800
2,200
-

55,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

วัสดุ อุปกรณ์ งานประกัน
หมึกพิมพ์เลเซอร์
4
2,500
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

10,000
-

รวม
ครุภัณฑ์

-

10,000
10,000

10,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

วัสดุ อุปกรณ์ งานประกัน
หมึกพิมพ์เลเซอร์
2
2,500
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
2 จัดทำรายงานประจำปี
การศึกษา 2563 (SAR)
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. สพม.22 / คลังจังหวัด / สพฐ.

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภณ
ั ฑ์

1

-

5,000
-

-

15,000
5,000
2,000
8,000

-

-

-

-

17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สพม.22 / คลังจังหวัด / สบว. / สพฐ.
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1) นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3) โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก

15,000
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอำนวยชัย ศรีโยธี)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโ ครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 100,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
20,000
55,000
10,000
15,000

100,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอำนวยชัย ศรีโยธี)

366
แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู ม ิ ใ จในชาติ บ ้า นเมื อ งและท้ อ งถิ ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ย ึ ด มั ่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
-
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8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นสำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่นอกจากเน้น
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ แล้วยังเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ มีรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ อุ ด มการณ์ และเป้ า หมายของการพั ฒ นา
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมี
ความเป็น ผู้น ำ มีจิตสำนึกในเกีย รติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู มิ ใ จในชาติ บ้า นเมื อ งและท้ อ งถิ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข มี จิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ภ าษาไทย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วม
โลกและธรรมชาติ มี จิ ต มุ่ ง ที่ จ ะทำประโยชน์ แ ละสร้ า งสิ่ ง ที่ ดี ง ามให้ กั บ สั ง คม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ต้องการ ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มงานวิชาการจึงเสนอโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทีม่ ีความสำคัญต่อสถานศึกษาที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการ
ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ทางด้านสังคม
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนำความรู้ที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุก
ครั้ง ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียน ครู ได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีส ำคัญของท้องถิ่นและของชาติตามความ
เหมาะสม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรีย นเกิด ความภาคภู มิ ใจในความเป็น ไทย ปลูกฝังความรักชาติ และความเป็ น
ประชาธิปไตย
5. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน เห็นความสำคัญของประเพณีและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงาม
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
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7. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
9. เพื่อปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
10. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
11. เป้าหมายและผลผลิต
1.1.1เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน อดทน เสียสละ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
1.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
- มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
- ประชุมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตามแผนงาน
โครงการ
- รวบรวมรูปภาพประมวลกิจกรรม
- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นวางแผน (PLAN)
- ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับวันสำคัญ
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องต่อผู้เรียน
โรงเรียน และหลักสูตรฯ
- จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีวินัย
มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย
- นักเรียนร้อยละ 90
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
- นักเรียนร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

แหล่งข้อมูล
- โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วันสำคัญต่างๆ
- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
- แบบประเมิน
การเข้าร่วม
กิจกรรม
-การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของการจัด
กิจกรรม
- รูปภาพ
ประมวลกิจกรรม
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- มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนมีทักษะใน
การทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 6
ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

- จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสำคัญ
- ขออนุมัติโครงการ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทุกกิจกรรม
2. ขั้นดำเนินการ (DO)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและผู้
ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
ตามปฏิทินและตามแผนงานโครงการ
3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
3.1 ติดตามผลการจัดทำกิจกรรม
- สำรวจและบันทึกความก้าวหน้าในการ
ทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นระยะ
3.2 ประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
- การบันทึกการร่วมกิจกรรมและ
พฤติกรรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลภาพถ่ายการทำกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ
4. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทุกกิจกรรมให้หัวหน้าสถานศึกษา
รับทราบ
5. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (ACTION)
ประชุมคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันอภิปรายผล
การประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเพณีไทย ศาสนาและ
งานราชพิธี ร้อยละ 90
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผู้เรียนทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
- นักเรียนร้อยละ 90 มี
ทักษะในการทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผู้เรียนมี
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุก
กับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน
- นักเรียนร้อยละ 90
มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน
ด้านทักษะ
- นักเรียนร้อยละ 90
มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

- แบบรายงาน
สรุปผลการจัด
กิจกรรม
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 64

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64

ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

- น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4)
- น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)
- น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) วันพ่อแห่งชาติ , วันดินโลก
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

1 ต.ค. 63

3,500

13 ต.ค. 63

12,000

23 ต.ค. 63

11,500

5 ธ.ค. 63

12,000

- วันมาฆบูชา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
- วันวิสาขบูชา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
- วันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28,200
(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)
3 มิ.ย. 64

3,000
3,000
3,000
10,000
13,000

4 ก.ค. 64

31,800

(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
(แรม 1 ค่ำ เดือน 8)
28 ก.ค. 64

3,000
3,000
10,000
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- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ,
วันแม่แห่งชาติ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

12 ส.ค. 64

10,000

55,800
100,000

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
100,000
ตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

1

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4)
- ค่าจัดทำพวงมาลา
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

2

3

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนารถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9)
- ค่าจัดทำพวงมาลา
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม
- ค่าเทียน
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ธง พระบรม
ฉายาลักษณ์ อุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะ
หมู่ ฯลฯ)
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช
- ค่าจัดทำพวงมาลา
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1 ชุด

1 ชุด
5 ห่อ

1 ชุด

2,000
500
1,000

2,000
500
100
3,000

ค่าใช้สอย

500
1,000

ค่าวัสดุ

2,000

รวม
ครุ ภัณฑ์

3,500

2,000
500
5oo

12,000

3,000

6,000

6,000

2,000
500
3,000

2,000
500
3,000

11,500
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- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ธง พระบรม
ฉายาลักษณ์ อุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะ
หมู่ ฯลฯ)
4

วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนารถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9)
วันพ่อแห่งชาติ , วันดินโลก
- ค่าพานพุ่ม
- ค่าเทียน
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ธง พระบรม
ฉายาลักษณ์ อุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะ
หมู่ ฯลฯ)

1 คู่
5 ห่อ

6,000

6,000

2,000
100
500
3,000

2,000
500

500
3,000

6,000

12,000

6,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

28,200

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

วันมาฆบูชา
ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ
- ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
- ค่าสังฆทาน

งบประมาณ

1 ชุด

3,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

3,000

รวม
ครุ ภัณฑ์

3,000
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- ค่าอาหาร ทำบุญ ตักบาตร
และถวายพระสงฆ์
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

3,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1

2

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

วันวิสาขบูชา
ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม
ได้แก่
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ
- ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
- ค่าสังฆทาน
- ค่าอาหาร ทำบุญตักบาตร
และถวายพระสงฆ์
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
- ค่าเทียน
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ธง พระบรม
ฉายาลักษณ์ อุปกรณ์ตกแต่ง
โต๊ะหมู่ ฯลฯ)

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1 ชุด

3,000

3,000

5 ห่อ

100
500

500
500

3,000

3,000

รวม
ครุ ภัณฑ์

3,000

10,000
6,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

6,000

13,000
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1

2

3

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

วันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี
5,000
1
ชุ
ด
- ค่าจัดทำของทูลเกล้าฯ
6,000
- ค่ายานพาหนะนำคณะ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าเฝ้า
14,400
ถวายพระพรชัยมงคล
6,400
- ค่าที่พัก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันอาสาฬหบูชา
ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ
- ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
- ค่าสังฆทาน
- ค่าอาหาร ทำบุญตักบาตร
และถวายพระสงฆ์
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเข้าพรรษา
ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมได้แก่
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ
- ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
- ค่าสังฆทาน

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

5,000

31,800

6,000
14,400
6,400

1 ชุด

3,000

3,000

3,000

1 ชุด

3,000

3,000

3,000
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- ค่าอาหารทำบุญตักบาตร
และถวายพระสงฆ์
- ค่าเทียนถวายวัด
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
4

5

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ค่าเทียน
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ธง พระบรม
ฉายาลักษณ์ อุปกรณ์ตกแต่ง
โต๊ะหมู่ ฯลฯ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ ,
วันแม่แห่งชาติ
- ค่าเทียน
- ค่าน้ำดื่มผู้ร่วมกิจกรรม
- ค่ายานพาหนะนำครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ธง พระบรม
ฉายาลักษณ์ อุปกรณ์ตกแต่ง
โต๊ะหมู่ ฯลฯ)

5 ห่อ

100
500

500
500

3,000

3,000

6,000

6,000

10,000

10,000
5 ห่อ

100
500

500

3,000

3,000

6,000

6,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

500

55,800
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16. สถานที่ดำเนินการ
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
วัดสว่าง บ้านหนองหอย
องค์กรหน่วยงานภาครัฐ
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
งานราชพิธีและบริการชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง
2. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
3. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
4. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. นักเรียนและครูได้เป็นแบบย่างที่ดีให้กับผู้ปกครอง ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ผู้ปกครอง ชุมชนรักความเป็นไทย รักเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6. คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
อีกทั้งการประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง)
ตำแหน่ง
ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการทีก่ ลุ่มบริหารงานวิชาการ
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 100,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

28,200
3,000
13,000
55,800
100,000
100,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง)
ตำแหน่ง
ครู
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนาบุคลากร
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุรีภรณ์ บุญศรี
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
นำของนานาชาติ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มี
ความรักและความภาคภูมิใจในชาติ บ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
9. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แนวนโยบายและอุดมการณ์ของโรงเรียน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียน การสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชู
เกียรติ และการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของครูและบุคลากร จึงมีความจำเป็นเพราะจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เกิดความรัก สามัคคีในองค์กร ทำให้การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนบรรลุ
ตามนโยบาย มาตรฐานการศึกษา และอุดมการณ์ของโรงเรียน
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10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานจัดการเรียน
การสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
4. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบงานบริหารงานบุคคลและการให้บริการของงานบุคลากรมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
5. เพื่อจัดหาบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังและภารกิจที่จำเป็น
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
11.1.2. ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ร้อยละ 95
11.1.3. ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 95
11.1.4. ครูและบุคลากรพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามกรอบงานบริหารงานบุคคลและ
การให้บริการของ งานบุคลากร ร้อยละ 95
11.15 ครูและบุคลากรใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1. ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจและมีความรักความสามัคคีภายในองค์กร
11.2.2. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
11.2.3. ครูและบุคลากรใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ดำเนินการ
1. มีครูและบุคลากร - ดำเนินการจัดหา
- จำนวนครูและบุคลากรครบตามกรอบ
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ครบตามกรอบ
บรรจุแต่งตั้งครู
อัตรากำลังและภารกิจที่จำเป็น
ครูและบุคลากร
อัตรากำลังและภารกิจ บุคลากร ตามกรอบ
ที่จำเป็น
อัตรากำลังและภารกิจ
ที่จำเป็น
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12. ผลผลิตที่ต้องการ (ต่อ)
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
2.ครูและบุคลากรมี - อบรมสัมมนา
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้

3.ครูมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
โรงเรียนและงานที่
ได้รับมอบหมายอื่นๆ

2.1 อบรมสัมมนา
2.2 ศึกษาดูงาน
2.3 การนิเทศงานที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

4.ครูและบุคลากรมี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

- การดำเนินงานพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและ
บุคลากร ( ตำแหน่ง หน้าที่
การศึกษา และวิทยฐานะ)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 จำนวนครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100
1.2 จำนวนครูและบุคลากรที่มีผล
การประเมินด้านความรู้
ความสามารถและทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนด ร้อยละ 95
2.1 จำนวนครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนและงานที่
ได้รับมอบหมายอื่นๆ ร้อยละ 100
1.2 2.2 จำนวนครูและบุคลากรที่
มีผลการประเมินด้านความรู้
ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียน
และงานที่ได้รับมอบหมาย
อื่นๆ ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด ร้อยละ 90
- จำนวนครูและบุคลากรที่มีความ
หน้าในวิชาชีพ ร้อยละ 95

แหล่งข้อมูล
- รายงานสรุปการ
ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร
- รายงานสรุปการ
ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร
- รายงานสรุปผลการ
ประเมิน นิเทศ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระต่างๆ
-รายงานสรุปการดำเนินงาน
พัฒนาบุคลากร
- รายงานสรุปการ
ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร รายงานสรุปผลการประเมิน
นิเทศ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานจัดของกลุ่มงาน
ต่างๆ

- แบบสรุปการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากร
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12. ผลผลิตที่ต้องการ(ต่อ)
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ
5.ครูและบุคลากรใช้ - จัดอบรม /ส่งเสริม
ICT ประกอบการ
การพัฒนาตนเองให้กับ
จัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรด้าน
การใช้ ICT
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
6.ครูและบุคลากรมี
4.1 กิจกรรมสร้างขวัญ
ขวัญกำลังใจที่ดีในการ กำลังใจความสามัคคี
ปฏิบัติงาน
ในองค์กร
4.2 มอบเกียรติบัตร
รางวัลผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นแบบอย่าง
7. การดำเนินงานตาม 5.1 จัดเตรียมความ
กรอบงานบริหารงาน พร้อมของอุปกรณ์
บุคคลและการ
แบบฟอร์มในการ
ให้บริการของ งาน
ดำเนินงานบริหาร
บุคลากรเป็นไปด้วย
บุคคล
ความเรียบร้อยและมี 5.2 ประสานงาน
ความคล่องตัว
ภายในภายนอกองค์กร
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านการบริหารงาน
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนครูและบุคลากรใช้ ICT
ประกอบการจัดการเรียนการสอนร้อยละ
100

แหล่งข้อมูล
-รายงานสรุปการเข้าอบรม
/ส่งเสริม การพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากร

- จำนวนครูและบุคลากรที่มีขวัญกำลังใจที่ดี - แบบรายงานสรุปผลการ
ในการปฏิบัติงาน
ประเมินขวัญกำลังใจใน
ร้อยละ 95
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร

- จำนวนครูและบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามกรอบงานบริหารงาน
บุคคลและการให้บริการของงานบุคลากรว่า
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความ
คล่องตัว ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90

- แบบรายงานสรุปผลการ
สอบถามความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามกรอบ
งานบริหารงานบุคคลและ
การให้บริการของงาน
บุคลากร
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 1. ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
63
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างการบริหาร
2. นิเทศงานตามที่ได้รับมอบหมายโดย
ฝ่ายบริหาร
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
ข้าราชการครูเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ(การ
เลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21 )
4. กิจกรรมตามประเพณีขึ้นปีใหม่
5. จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ แบบฟอร์มใน
การดำเนินงานบริหารบุคคล
6. ประสานงานภายในภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
7. การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ดำเนินการจัดหาบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและภารกิจที่จำเป็น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
1. ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการ
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค. จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตาม
64
โครงสร้างการบริหาร
2. การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหาร
3. นิเทศงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร
5. จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ แบบฟอร์มใน
การดำเนินงานบริหารบุคคล
6. ประสานงานภายในภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ดำเนินการจัดหาบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและภารกิจที่จำเป็น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

87,200

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

-

1– 20 ต.ค. 63

10,200

25 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

76,000
10,000

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

1,575,000

1 ม.ค. – 31 มี.ค.64

1,758,400
87,200

1 มี.ค.-15 เม.ย. 64

485,400

1 ม.ค. – 31 มี.ค.64
1 ม.ค. – 31 มี.ค.64

20,000

1 ม.ค. – 31 มี.ค.64

1,575,000

2,167,600

385
13. วิธีดำเนินกิจกรรม(ต่อ)
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3
1. ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการ
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64 จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการบริหาร
2. นิเทศงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร
3. จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ แบบฟอร์มใน
การดำเนินงานบริหารบุคคล
4. ประสานงานภายในภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
5.ดำเนินการจัดหาบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและภารกิจที่จำเป็น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย. 1. ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการ
64
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการบริหาร
2. นิเทศงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร
3. จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ แบบฟอร์มใน
การดำเนินงานบริหารบุคคล
4. ประสานงานภายในภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
7.ดำเนินการจัดหาบรรจุแต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและภารกิจที่จำเป็น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

งบประมาณ
43,600

1 เม.ย.64– มิ.ย.64
15,000
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

1,575,000
1,633,600

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

43,600

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64
1 ก.ค. – 30 ก.ย.64

10,000

1 ก.ค. – 30 ก.ย.64
1,575,000
1,628,600
7,188,200
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน…7,188,200 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
757,200
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
55,000
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
4,320,000
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ครู 24 คน 24x 15,000 = 360,000 บาท/เดือน จำนวน
12 เดือน
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
1,980,000
- นักการภารโรง แม่บ้าน (8,300 x 10)+9,000 = 92,000
- คนขับรถ12,000 x 4) =48,000
- ยาม (8,000 x 3 ) = 24,000
- ค่าใช้สอยในการสรรหาครูบุคลากร (3,000 x 4) = 12,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ

หมายเหตุ
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รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบอื่นๆ
-จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ/งานขึ้นปีใหม่(152x500)
76,000
บริจาค
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน …7,188,200… บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

2.

4.

5.

ส่งครู บุคลากร เข้ารับการ
อบรม
( เบี้ยเลี้ยง4X240=960
ค่าเดินทาง1,600
ค่าที่พัก 1,800 รวม
4,360 บาท/คน)
จัดอบรม ว 21
2.1 ค่าอาหาร/อาหารว่าง
(50+60)x60=6,600)
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร
(6 ชั่วโมงX600=3,600)
กิจกรรมตามประเพณีขึ้นปี
ใหม่
- ค่าอาหาร(152x500)
จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์
แบบฟอร์มในการดำเนินงาน
บริหารบุคคล

20
คน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

87,200

87,200

6,600

6,600

4,360

60 คน 110
1 คน

3,600

152คน 500

1 ครั้ง

10,000

3,600

3,600
76,000

76,000

10,000

10,000
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15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1(ต่อ)
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

6.

ค่าใช้
สอย

การดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล
ดำเนินการจัดหาบรรจุ
แต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและภารกิจ
ที่จำเป็น ( ค่าดำเนินการ
และค่าจ้าง ครู บุคลากร )
6.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจัดหาบุคลากร
1 ครั้ง 3,000
3,000
6.2 ค่าจ้างบุคลากร
-พนักงานขับรถ 4 คนๆละ 3
524,000 1,572,000
12,000=48,000บาท/เดือน เดือน
- นักการภารโรงแม่บ้าน
(8,300 x 10)+9,000 =
92,000
- ครู ลูกจ้าง
24x15,000 = 360,000
-ยาม (24,000)
รวม 524,000 บาท/เดือน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่า
วัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

3,000
1,572,000

1,758,400
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

2

3

4

ส่งครู บุคลากร เข้ารับ
20 คน
การอบรม
( เบี้ยเลี้ยง4X240=960
ค่าเดินทาง1,600
ค่าที่พัก 1,800 รวม
4,360
4,360 บาท/คน)
การศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอนและงานที่
ได้รับมอบหมายตาม
โครงสร้างการบริหาร(ค่า
รถ 5x15,000x3=
225,000)เบี้ยเลี้ยง
240X124x5=148,800
ค่าที่พัก
62x600x3=111,600
จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์
2 ครัง้ 20,000
แบบฟอร์มในการ
ดำเนินงานบริหารบุคคล
การดำเนินงานด้านการ 1 ครั้ง 3,000
บริหารงานบุคคล
ดำเนินการจัดหาบรรจุ
แต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและ
ภารกิจที่จำเป็น ( ค่า
ดำเนินการและค่าจ้าง ครู
บุคลากร )
4.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจัดหาบุคลากร

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

87,200
87,200

485,400

485,400

10,000 10,000

3,000

20,000

3,000
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (ต่อ)
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

4.2 ค่าจ้างบุคลากร
3
524,000 1,572,000
-พนักงานขับรถ 4 คนๆ เดือน
ละ12,000=48,000บาท/
เดือน
- นักการภารโรงแม่บ้าน
(8,300 x 10)+9,000 =
92,000
- ครู ลูกจ้าง
24x15,000 = 360,000
-ยาม 8,000x3 =24,000
รวม 524,000 บาท/
เดือน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

2

ส่งครู บุคลากร เข้ารับการ
10
อบรม
คน
( เบี้ยเลี้ยง4X240=960
ค่าเดินทาง1,600
ค่าที่พัก 1,800 รวม
4,360 บาท/คน)
จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์
1 ครัง้
แบบฟอร์มในการดำเนินงาน
บริหารบุคคล

4,360

15,000

2,167,600
งบประมาณ

ค่าตอบแทน

1

1,572,000

ค่าใช้สอย

43,600

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

43,600

15,000 15,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (ต่อ)
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

3

ค่าใช้สอย

การดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล
ดำเนินการจัดหาบรรจุ
แต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและ
ภารกิจที่จำเป็น ( ค่า
ดำเนินการและค่าจ้าง ครู
บุคลากร )
3.1 ค่าใช้จ่ายในการ
1 ครั้ง 3,000
3,000
ดำเนินการจัดหาบุคลากร
3.2 ค่าจ้างบุคลากร
3 เดือน 524,000 1,572,000
-พนักงานขับรถ 4 คนๆละ
12,000=48,000บาท/
เดือน
- นักการภารโรงแม่บ้าน
(8,300 x 10)+9,000 =
92,000
- ครู ลูกจ้าง
24x15,000 = 360,000
-ยาม (24,000)
รวม 524,000 บาท/เดือน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

3,000
1,572,000

1,633,600
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

2

3

ส่งครู บุคลากร เข้าอบรม
( เบี้ยเลี้ยง4X240=960
ค่าเดินทาง1,600
ค่าที่พัก 1,800 รวม
4,360 บาท/คน)
จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์
แบบฟอร์มในการ
ดำเนินงานบริหารบุคคล

10
คน

4,360

1 ครั้ง

10,000

ค่าใช้สอย
43,600

การดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล
ดำเนินการจัดหาบรรจุ
แต่งตั้งครู บุคลากร ตาม
กรอบอัตรากำลังและภารกิจ
ที่จำเป็น ( ค่าดำเนินการและ
ค่าจ้าง ครู บุคลากร )
3.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจัดหาบุคลากร
1 ครั้ง 3,000
3,000
3.2 ค่าจ้างบุคลากร
-พนักงานขับรถ 4 คนๆละ
12,000=48,000บาท/เดือน 3 เดือน 524,000 1,572,000
- นักการภารโรงแม่บา้ น
(8,300 x 10)+9,000 =
92,000
- ครู ลูกจ้าง
24x15,000 = 360,000
-ยาม (24,000)
รวม 524,000 บาท/เดือน

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

43,600

10,000 10,000

3,000
1,572,000

1,628,600
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16. สถานที่ดำเนินการ
16.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16.2 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมครู บุคลากร
16.3 สถานศึกษาที่เลือกศึกษาดูงาน
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17.1 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
17.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
17.3 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรมครู บุคลากร
17.4 สถานศึกษาที่เลือกศึกษาดูงาน
1) ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนและงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. ครูและบุคลากร มีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
4. การดำเนินงานตามกรอบงานบริหารงานบุคคลและการให้บริการของงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
5. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีจำนวนครู บุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังและ
ภารกิจที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจุรีภรณ์ บุญศรี)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายกิตติชัย ปัญญารมย์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

395
แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ พัฒนางานบุคลากร
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 7,188,200 บาท
งบประมาณไตรมาส/

หมวดที่ 1

หมวดหมู่งบประมาณ 1.1

1.2

หมวดที่ 2
2.1

2.2

หมวด

หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

ที่

หมวดที่ งบอื่นๆ
6

3
ไตรมาสที่ 1

-

97,400

-

10,000

-

1,080,000

495,000

-

76,000

ไตรมาสที่ 2

-

572,600

-

20,000

-

1,080,000

495,000

-

-

ไตรมาสที่ 3

-

43,600

-

15,000

-

1,080,000

495,000

-

-

ไตรมาสที่ 4

-

43,600

-

10,000

-

1,080,000

495,000

-

-

รวม

-

757,200

-

55,000

-

4,320,000

1,980,000

-

76,000

รวมทั้งหมด

7,188,200

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางจุรีภรณ์ บุญศรี )
หัวหน้างานบุคลากร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญจรัตน์ สุคำภา และบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบ
และสามารถบูรณาการความรู้ได้
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
-

397
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สำหรับการให้บริการแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีการสนับสนุนด้าน
วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งสถานที่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารจัดการของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของ
ครูและบุคลากร จึงมีความจำเป็นเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เกิดความรัก
สามัคคีในองค์กร ทำให้การพัฒ นาคุณภาพของนักเรียนบรรลุตามนโยบาย มาตรฐานการศึกษา และ
อุดมการณ์ของโรงเรียน
10. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานราชพิธี
และบริการชุมชน งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความถูกต้องเหมาะสม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.1 เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานบริหารทั่วไป
10.2 เพื่อพัฒนาระบบงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.3 เพื่อพัฒนางานธุรการ และงานสารบรรณ
10.4 เพื่อพัฒนางานกิจกรรมงานราชพิธีและบริการชุมชน
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) ระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริการสำนักงานบริหารทั่วไป อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95
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2) ระดับความพึงพอใจต่อระบบงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
3) ระดับความพึงพอใจต่อระบบงานธุรการ สารบรรรณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
4) ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมงานราชพิธีและบริการชุมชน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริการงานสำนักงานบริหารทั่วไป
2) ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจต่อระบบงานธุรการ สารบรรรณ
4) ผู้เกี่ยวข้องความพึงพอใจในการประสานงานในกิจกรรมงานราชพิธีและบริการชุมชน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ
1. เพื่อพัฒนาระบบงาน - ปรับปรุงสำนักงาน
สำนักงานบริหารทั่วไป บริหารทั่วไป
ในการอำนวยความ
- พัฒนาระบบการ
สะดวกในการให้บริการ ให้บริการแก่บุคลากร
ต้องการ

2. เพื่อพัฒนาระบบงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- พัฒนา ดำเนินงานตาม
ระบบงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ
3. เพื่อพัฒนางานธุรการ - จัดอบรมให้ความรู้แก่
และงานสารบรรณ
บุคลากรเรื่องระเบียบ
งานสารบรรณ
- ดำเนินงานธุรการ งาน
สารบรรณ ให้รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

-สำนักงานบริหารงาน - แบบสอบถาม
ทั่วไปที่เหมาะสมแก่การ - แบบรายงาน
ให้บริการ ร้อยละ 95

-มีระบบงานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 100

- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน

-ระบบงานธุรการ งาน
สารบรรณ ถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการ
ร้อยละ 100

- แบบสอบถาม
- แบบรายงาน
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และถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ
- นิเทศ กำกับติดตาม
งานธุรการ/งานสาร
บรรณให้รวดเร็วทันเวลา
จากฝ่ายต่างๆ
4. เพื่อพัฒนางาน
- ดำเนินงานราชพิธีและ - ดำเนินงานราชพิธีและ - แบบประเมิน
กิจกรรมงานราชพิธีและ บริการชุมชน ให้ถูกต้อง บริการชุมชน ให้ถูกต้อง - แบบสอบถาม
บริการชุมชน
เหมาะสม
ร้อยละ 100
- แบบรายงาน

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1.ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 63 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
3.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
4.ปรับปรุงสำนักงาน
5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วัน เดือน ปี
ต.ค. -31 ธ.ค. .63
ต.ค. -31 ธ.ค. .63
ต.ค. -31 ธ.ค. .63
ต.ค. -31 ธ.ค. .63
ต.ค. -31 ธ.ค. .63

งบประมาณ
200,000
50,000
250,000

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
1 ม.ค.– 31 มี.ค.64 2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

วัน เดือน ปี
ม.ค.-ก.พ.2564
ม.ค.-ก.พ.2564

งบประมาณ
30,000
5,000
35,000

ไตรมาสที่ 3
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
พ.ค. - มิ.ย. 2564
1 เม.ย. –30 มิ.ย.64 2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พ.ค. - มิ.ย. 2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

30,000
5,000
35,000
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ไตรมาสที่ 4
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ก.ค.-ก.ย.2564
1 ก.ค. –30 ก.ย.64 2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ก.ค.-ก.ย.2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

33,000
7,000
40,000
360,000

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 360,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
ศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตาม
เป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป
หมวดที่ 8 รายได้สถานศึกษา

จำนวนเงิน
ที่ได้รับจัดสรร

-

180,000
180,000
-

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 360,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
รายการ
จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย
ค่าตอบแทน

1.

2.
3.
4.

ปรับปรุงสำนักงาน
(เค้าเตอร์วางอุปกรณ์
เชิญธงชาติ)
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
หมึกปริ้นเตอร์

ค่าใช้สอย

200,000

1

10,000

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน เช่น เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร
กาว ปลั๊กไฟ เมาท์ คลิป
ดำ ลวดเสียบกระดาษ

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

200,000

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

ปากกาลบคำผิด
กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว

กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว
ลูกเครื่องเย็บกระดาษ
ชนิดกด กระดาษปก
กระดาษกาวสองหน้า
บาง 1.5 นิ้ว กระดาษ
กาวสองหน้าบาง 2 นิ้ว
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
ลูกแม็คยิง เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

250,000
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
จำนวน ราคา/
หน่วย
ค่าตอบแทน

1

120,000
รวม

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน เช่น เช่น แฟ้ม
แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ คลิปดำ

ครุ ภัณฑ์

20,000

ลวดเสียบกระดาษ
ปากกาลบคำผิด
กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว

2.
3.

กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว
ลูกเครื่องเย็บกระดาษ
ชนิดกด กระดาษปก
กระดาษกาวสองหน้า
บาง 1.5 นิ้ว กระดาษ
กาวสองหน้าบาง 2 นิ้ว
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
ลูกแม็คยิง เป็นต้น
หมึกปริ้นเตอร์
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

10,000
5,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

10,000
5,000
35,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

ค่าใช้สอย

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน เช่น เช่น แฟ้ม
แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ คลิปดำ

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

20,000

20,000

10,000

10,000
5,000

ลวดเสียบกระดาษปากกา
ลบคำผิด กระดาษกาวย่น
1.5 นิ้ว ลูกแม็คยิง
กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว
ลูกเครื่องเย็บกระดาษ
ชนิดกด กระดาษปก
กระดาษกาวสองหน้า
บาง 1.5 นิ้ว กระดาษกาว
สองหน้าบาง 2 นิ้ว
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
เป็นต้น

2.
3.

หมึกปริ้นเตอร์
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

35,000
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1

2.
3.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน เช่น เช่น แฟ้ม
แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ คลิปดำ ลวด
เสียบกระดาษปากกาลบ
คำผิด กระดาษกาวย่น 1.5
นิ้ว
กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว
ลูกเครื่องเย็บกระดาษชนิด
กด กระดาษปก กระดาษ
กาวสองหน้า
บาง 1.5 นิ้ว กระดาษกาว
สองหน้าบาง 2 นิ้ว
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด ลูก
แม็คยิง เป็นต้น
หมึกปริ้นเตอร์
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

23,000

23,000

10,000

10,000
7,000

7,000
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

18.1 มีสำนักงานบริหารงานทั่วไปที่เหมาะสมแก่การให้บริการ
18.2 มีระบบการให้บริการงานสำนักงานทั่วไปที่เหมาะสมและถูกต้อง
18.3 มีระบบงานเลขานุการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมและถูกต้อง
18.4 มีระบบงานธุรการ งานสารบรรณ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบราชการ
18.5 มีระบบการดำเนินงานงานราชพิธีและบริการชุมชน ที่ถูกต้องเหมาะและรวดเร็ว

40,000
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเบญจรัตน์ สุคำภา)
ตำแหน่ง ครู
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการพัฒนางาน
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ
พัฒนางานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ
2. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ นายมานะชัย วงษ์ประชา และบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๒๒ กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ข้อ
๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ตามนโยบาย สพฐ.กลยุทธ์ข้อที่ ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนและ มาตรฐานข้อที่ ๒ ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ สนองต่ออุดมการณ์สถานศึกษา
ข้อที่ ๗ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ดี ีต่อ
เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ ซึ่งงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ เป็นงานบริการที่มี
ขอบข่ายความรับผิดชอบต่อการอำนวยความสะดวก การบริการด้านอาคารสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย มีความสวยงาม จัดระบบสาธารณูปโภคให้มีความเพียงพอต่อการใช้บริ การ จัดระบบการให้บริการ
ยานพาหนะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการขอใช้บริการ และการซ่อมบำรุง ยานพาหนะให้มีความพร้อมในการใช้งาน
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อยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสูงสุดของสภาพปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหารซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพ สูง
หรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของ
นานาชาติ พร้อมมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยคิดค้น รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มี
เจตคติต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน ดำเนินการเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
สนองต่อนโยบายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสอดรับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ งานอาคาร
สถานที่ส ิ่งแวดล้อม สาธารณูป โภคและยานพาหนะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒ นางานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภคและยานพาหนะขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนางานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
10.2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวมทั้งครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
เป็นปัจจุบัน มีสภาพน่าอยู่น่าอาศัยและมีความปลอดภัย
2) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสวยงามร่มรื่นและเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้
3) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยโดยมุ่งเน้น
ความประหยัดและคุ้มค่า
4) เพื่อบำรุงรักษาดูแลยานพาหนะ ให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา ในการให้บริการแก่คณะครูและ
นักเรียน
5) เพื่อจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
11.1.1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ
11.1.2.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับร้อยละ 100
11.1.3.เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ร้อยละ 100
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11.1.4.เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และยานพาหนะ พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 100
11.1.5.เพื่อพัฒนางานอาคารสถานที่ ฯ ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย สะดวกต่อการใช้บริการ โดยการ
ปรับปรุง สำนักงานอาคารสถานที่ 1 แห่ง
11.1.6.เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อผู้มาใช้บริการด้านอาคารสถานที่ ตลอดปีการศึกษา
11.1.7.เพื่อรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ร้อยละ 100
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1. อาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ
11.2.2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11.2.3. ระบบสาธารณูปโภค มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้งาน
11.2.4. มีระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และยานพาหนะ ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
11.2.5.มีสำนักงานอาคารสถานที่ฯ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ
11.2.6.โรงเรียนมีระบบงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียน และครูบุคลากร
ทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมี ข้อ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการ
1. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
- การสังเกต
ทักษะในการแสวงหา เรียนรู้และการนำเสนอผลงาน เรียนรู้และการนำเสนอผลงาน - แบบสอบถาม
ความรู้ด้วยตนเองรัก
ร้อยละ 95
ความพึงพอใจ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
- แบบประเมิน
ต่อเนื่อง
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 11
ข้อที่ 11.1 ห้องเรียน
1. อาคารสถานที่ และโต๊ะ –
- สอบถามความ
สถานศึกษามีการจัด
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พึงพอใจ
สภาพแวดล้อมและการ มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี และพร้อมให้บริการ ร้อยละ
- การสังเกต
บริการที่ส่งเสริมให้
สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 100
- ข้อมูล สถิติ
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
2. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่ม - ประเมินการ
ศักยภาพ(มี ๓ตัวบ่งชี้) สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
รื่น สะอาด สวยงาม มี
ปฏิบัติงาน
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนร้อยละ 100
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4. ระบบสาธารณูปโภคให้มี
ความปลอดภัยและเพียงพอต่อ
ความต้องการ ต่อการใช้งานให้
อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
และมีระบบน้ำดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย ร้อยละ 100
5. การให้บริการยานพาหนะ
เพื่อให้เพียงพอความต้องการ
ของผู้ใช้บริการรวมไปถึงซ่อม
บำรุงยานพาหนะให้มีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ร้อยละ
100
6. สำนักงานอาคารสถานที่ฯ ที่
พร้อมต่อการให้บริการและ
อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้
บริการงานอาคารสะถานที่ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานร้อยละ 95
2. อาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ ร้อยละ 100
3. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100
4. ระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน และมี
ระบบน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ร้อยละ 100
5. การให้บริการยานพาหนะเพื่อให้เพียงพอความต้องการของผู้ใช้บริการรวมไปถึงซ่อมบำรุงยานพาหนะให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอร้อยละ 100
6. สำนักงานอาคารสถานที่ฯ ที่พร้อมต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการงานอาคารสะ
ถานที่ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
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13. วิธีการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
หมวดที่ 2 (2.2) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่ง
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 อำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือตกแต่งสวน
และบำรุงต้นไม้
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ตัดหญ้า
3.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ใน
งานราชพิธีต่าง ๆ
4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ
5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
6.ซ่อมบำรุงรถยนต์ตัดหญ้าและเครื่องยนต์ตัด
หญ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

20,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

50,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

50,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

50,000
30,000
30,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

450,000
1,500
6,000
90,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

20,000
120,000
40,000

หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป
1.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (เรือนรับรอง ) 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
ระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

100,000
50,000

หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ำประปา(รักษามิเตอร์)
3. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
5.1 เช็คระยะเครื่องยนต์
5.2 เปลี่ยนยางรถยนต์
5.3 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่างรถยนต์

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

1,107,500
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ไตรมาสที่ 2
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 หมวดที่ 2 (2.2) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ตัดหญ้า
2. จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงระบบ
น้ำประปาปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นไม้
4. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ และเครื่องใช้สำนักงาน
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
6. ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
7. ซ่อมบำรุงรถยนต์ตัดหญ้าและเครื่องยนต์
ตัดหญ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
8. ซ่อมปรับปรุงหน้าต่างห้องเรียน (อาคาร
ราชวิทย์-อาคารประกอบ)
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ำประปา(รักษามิเตอร์)
3. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
5.1 เช็คระยะเครื่องยนต์
5.2 เปลี่ยนยางรถยนต์
5.3 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่างรถยนต์
หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป
1. ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยรวมของคณะครู
(แฟลตและบ้านพักครู)
2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟส่องสว่างตามถนน แบบ
อัตโนมัติ (LED)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนและป้อมยามรักษา
ความปลอดภัย

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64

40,000

1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64
1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64
1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64

40,000

1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64
1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64
1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64
1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64

75,000
30,000
20,000
30,000

1 ม.ค.64 –29 ก.พ.64

10,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

450,000
1,500
6,000
90,000
-

-

20,000

1 ม.ค.64 –31 มี.ค.64

100,000

1 ม.ค.64 –31 มี.ค.64

64,600

1 ม.ค.64 –31 มี.ค.64

50,000

1,027,100
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ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
หมวดที่ 2 (2.2) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
1. จัดซื้อเครื่องมือตกแต่งสวนและวัสดุ
อุปกรณ์บำรุงต้นไม้
2. จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงระบบ
น้ำประปาปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
4. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
5. ซ่อมแซมลูกระนาดยางชะลอความเร็ว
6. จัดทำสถานที่สำหรับทิ้งขยะประจำอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
7. ซ่อมบำรุงรถยนต์ตัดหญ้าและเครื่องยนต์
ตัดหญ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ำประปา(รักษามิเตอร์)
3. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
5.1 เช็คระยะเครื่องยนต์
5.2 เปลี่ยนยางรถยนต์
5.3 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่างรถยนต์
หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป
1. ซ่อมหลังคาอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารและอาคาร
ประกอบ
3. ซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64

20,000

1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64

40,000

1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64
1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64

30,000
50,000

1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64
1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64

20,000
20,000

1 เม.ย.64 –30 มิ.ย.64

30,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

450,000
1,500
6,000
90,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

20,000
120,000
40,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

40,000
100,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

50,000
1,127,500
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ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
หมวดที่ 2 (2.2) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
1. จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ในงาน
พิธีการต่าง ๆ
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นไม้
4. ซ่อมบำรุงรถยนต์ตัดหญ้าและเครื่องยนต์
ตัดหญ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ำประปา(รักษามิเตอร์)
3. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
5.1 เช็คระยะเครื่องยนต์
5.2 เปลี่ยนยางรถยนต์
5.3 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่างรถยนต์
หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป
1. ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างโรงจอดรถยนต์
แบบอัตโนมัติ
2. ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์หอประชุม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

40,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

30,000
10,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

30,000

1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

450,000
1,500
6,000
90,000
-

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

40,000

1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

65,000
762,500
4,024,600

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน……4,024,600… บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ
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หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน

-

หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่นๆ
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบท
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
1.ค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ
ค่าไฟ ค่ายานพาหนะ)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป (ม.ต้น 3,500 บาท , ม.
ปลาย 3,800 บาท )
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน

815,000
-

5,400,000
360,000
-

659,600
-
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน

4,024,600

บาท

15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือตกแต่งสวนและ
บำรุงต้นไม้
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบ
ประปา ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์ตัดหญ้า
3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ในงาน
ราชพิธีต่าง ๆ
4 จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
6 ซ่อมบำรุงรถยนต์ตัดหญ้า
และเครื่องยนต์ตัดหญ้า
และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
7 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
ครู ( เรือนรับรอง )
8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
สายส่งไฟฟ้าระหว่าง
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
9 ค่าไฟฟ้า
10 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
20,000
20,000
-

รวม

20,000

5

10,000

-

-

50,000

-

50,000

2

25,000

-

-

50,000

-

50,000

10

10,000

50,000

50,000

6

5,000

30,000

30,000

6

5,000

30,000

30,000

1

100,000

100,000

100,000

5

10,000

50,000

50,000

3
3

150,000
2,000

450,000
6,000

450,000
6,000
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11 ค่าน้ำประปา(รักษา
มิเตอร์)
12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
13 เช็คระยะเครื่องยนต์
14 เปลี่ยนยางรถยนต์
15 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่าง
รถยนต์

3

500

1,500

1,500

3
5
5
5

30,000
4,000
24,000
8,000

90,000
20,000
120,000
40,000

90,000
20,000
120,000
40,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

1,107,500

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ระบบประปา ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์ตัดหญ้า
2 จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อม
บำรุงระบบน้ำประปา
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การทำปุ๋ยชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีในการบำรุง
ต้นไม้
4 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ และ
เครื่องใช้สำนักงาน
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
6 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
ภายในสถานศึกษา

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
40,000

รวม

8

5,000

4

10,000

40,000

40,000

4

5,000

20,000

20,000

2

37,500

75,000

75,000

1

30,000

30,000

30,000

1

20,000

20,000

20,000

40,000
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7 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
โรงเรียนและค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง
8 ซ่อมปรับปรุงหน้าต่าง
ห้องเรียน (อาคารราช
วิทย์)
9 ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่
อาศัยรวมของคณะครู
(แฟลตและบ้านพักครู)
10 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟ
ส่องสว่างถนนแบบ
อัตโนมัติ (LED)
11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
และป้อมยามรักษา
ความปลอดภัย
12 ค่าไฟฟ้า
13 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
14 ค่าน้ำประปา(รักษา
มิเตอร์)
15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รถยนต์
16 เช็คระยะเครื่องยนต์
17 เปลี่ยนยางรถยนต์
18 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วง
ล่างรถยนต์

6

5,000

30,000

30,000

1

10,000

10,000

10,000

2

50,000

100,000

100,000

1

64,600

64,600

64,600

2

25,000

50,000

50,000

3
3
3

150,000
2,000
500

450,000
6,000
1,500

450,000
6,000
1,500

3

30,000

90,000

90,000

-

-

-

-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

1,027,100
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

1 จัดซื้อเครื่องมือตกแต่ง
สวนและวัสดุอุปกรณ์
บำรุงต้นไม้
2 จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อม
บำรุงระบบน้ำประปา
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
4 ทำความสะอาดและ
ซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
5 ซ่อมแซมลูกระนาดยาง
ชะลอความเร็ว
6 จัดทำสถานที่สำหรับทิ้ง
ขยะประจำอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
7 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
โรงเรียนและค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง
8 ซ่อมหลังคาอาคาร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9 ปรับปรุงซ่อมแซม ตัว
อาคารและอาคาร
ประกอบ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

1

20,000

งบประมาณ
ค่าใช้ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
20,000

4

10,000

40,000

40,000

1

30,000

30,000

30,000

125

400

50,000

50,000

10

2,000

20,000

20,000

10

2,000

20,000

20,000

6

5,000

30,000

30,000

1

40,000

40,000

40,000

1

100,000

100,000

100,000

ค่าตอบแทน

รวม

20,000
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10 ซ่อมแซม ประตูหน้าต่างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
11 ค่าไฟฟ้า
12 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
13 ค่าน้ำประปา(รักษา
มิเตอร์)
14 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รถยนต์
15 เช็คระยะเครื่องยนต์
16 เปลี่ยนยางรถยนต์
17 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่าง
รถยนต์

1

50,000

50,000

50,000

3
3
3

150,000
2,000
500

450,000
6,000
1,500

450,000
6,000
1,500

3

30,000

90,000

90,000

5
5
5

4,000
24,000
8,000

20,000
120,000
40,000

20,000
120,000
40,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

1 จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ในงาน
พิธีกรต่าง ๆ
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การทำปุ๋ยชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นไม้
4 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
โรงเรียนและค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง
5 ปรับปรุงระบบไฟแสง
สว่างโรงจอดรถยนต์
แบบอัตโนมัติ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

ค่าตอบแทน

2

20,000

-

1

1,127,500
งบประมาณ
ค่าใช้ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
40,000-

รวม

40,000

30,000

30,000

30,000

1

10,000

10,000

10,000

6

5,000

30,000

30,000

1

40,000

40,000

40,000
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6 ปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์หอประชุม
7 ค่าไฟฟ้า
8 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
9 ค่าน้ำประปา(รักษา
มิเตอร์)
10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
11 เช็คระยะเครื่องยนต์
12 เปลี่ยนยางรถยนต์
13 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนช่วงล่าง
รถยนต์

1

65,000

65,000

65,000

3
3
3

150,000
2,000
500

450,000
6,000
1,500

450,000
6,000
1,500

3
-

30,000
-

90,000
-

90,000
-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

762,500

16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. หน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาคารสถานที่ และโต๊ะ – เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ
2. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3. ระบบสาธารณูปโภคให้มีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการต่อการใช้งานให้อยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งาน และมีระบบน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย
4. การให้บริการยานพาหนะเพื่อให้เพียงพอความต้องการของผู้ใช้บริการรวมไปถึงซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. สำนักงานอาคารสถานที่ฯ ที่พร้อมต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการงานอาคารสะ
ถานที่ที่มีประสิทธิภาพ
6. ผู้ใช้บริการด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและให้บริการ
7. มีโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการใช้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการศึกษา
8. โรงเรียนมีระบบงานรักษาความปลอดภัยที่ดีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ นักเรียน และครูบุคลากรทางการศึกษา
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ลงชื่อ………….……………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายมานะชัย วงษ์ประชา)
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมานและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 4,024,600 บาท
งบประมาณไตร
มาส/
หมวดหมู่
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

230,000
265,000
210,000
110,000
815,000

หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

4,024,600

-

727,500
547,500
727,500
547,500
2,550,000

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบ/โครงการ
(นายมานะชัย วงษ์ประชา)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

-

หมวดที่7

150,000
214,600
190,000
105,000
659,600
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 25
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุ
ด้วยงานประชาสัมพันธ์เป็น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การดำเนินงาน และผลงานของ
โรงเรียนที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้กับทุกโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหารได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจึงจัดทำโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่น
พับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ
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10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ
2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน
3) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร
แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ในระดับดี
2) โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับดี
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
โรงเรียนถูกต้อง
ชัดเจน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
- ความความพึงพอใจในการ
โรงเรียน ทั้งทั้งด้านสื่อ สิ่งพิมพ์และ ใช้บริการสื่อ สิ่งพิมพ์ของ
เว็บไซต์
โรงเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนจากผู้ใช้บริการ

แหล่งข้อมูล
- แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
การใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ และเวบ
ไซต์ของโรงเรียน

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงาน
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2564

วัน เดือน ปี
ต.ค.-ธ.ค.2563

งบประมาณ
-
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
2. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
1. จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ในการ
1 ม.ค.64 - 31 มี.ค. 64 นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร ไตรมาส2
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาส

วัน เดือน ปี
ต.ค.-ธ.ค.2563

งบประมาณ
5,000
5,000

วัน เดือน ปี
ม.ค.-มี.ค.2564

งบประมาณ
15,000

15,000

กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3
1. จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ในการ
1 เม.ย.64 - 31 มิ.ย. 64 นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร ไตรมาส3
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

วัน เดือน ปี
เม.ย.-มิ.ย.2564

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 4
1. จัดทำ วิดิทัศน์นำเสนอสรุปผลการ
1 ก.ค.64 - 31 ก.ย. 64 ดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา
2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

วัน เดือน ปี
ก.ค.-ก.ย. 2564

งบประมาณ
15,000

15,000
งบประมาณ
15,000

15,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หมวดที่ 7 งบอุดหนุนรายหัว
50,000

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
วัสดุ อุปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

5,000
5,000

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ไตรมาส2
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

รวม
15,000
15,000

15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ไตรมาส3
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

รวม
15,000
15,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
จัดทำ วิดิทัศน์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. สพม.22 / คลังจังหวัด / สพฐ.

รวม
ครุภณ
ั ฑ์

15,000
15,000
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17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สพม.22 / คลังจังหวัด / สบว. / สพฐ.
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1) นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3) โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายกิตติชัย ปัญญารมย์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายกิตติชัย ปัญญารมย์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมั ติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 50,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
5,000
15,000
15,000
15,000
50,000

50,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ)
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แผนงานโครงการพัฒนางาน
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่องาน/โครง

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร
2. ชื่อกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ นายมานะชัย วงษ์ประชา และบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ
เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงโดยทันที มิ
เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในทุกมิติ และเป็นการสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน ดำเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนและหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึง อุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหารขึ้น
10. วัตถุประสงค์
10.1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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10.2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปัจจุบัน มีสภาพ
น่าอยู่น่าอาศัยและมีความปลอดภัย
2) เพื่อดำเนินงานที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนและหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
11.1.1 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11.1.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 อาคารสถานที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ
11.2.2 มีสถานที่ สิง่ แวดล้อมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปัจจุบัน มีสภาพน่าอยู่น่าอาศัยและมีความ
ปลอดภัย
11.2.3 ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนและหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยน่าอยู่

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
มีอาคารสถานที่ ที่น่าอยู่ มีความ - สอบถามความ
สถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน ปลอดภัย
พึงพอใจ
- การสังเกต
- ข้อมูล สถิติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อาคารสถานที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
2. ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนและหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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13. วิธีการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1-4
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64 พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามเป้าหมายและ
บริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64
200,000
2. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมเร่งด่วน
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64
300,000
3. กิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วน
1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 1,516,000
ของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4
2,016,000
14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน……2,016,000… บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่นๆ
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
2,016,000
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบท
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

หมายเหตุ
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1.ค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ
ค่าไฟ ค่ายานพาหนะ)
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ

-

หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป (ม.ต้น 3,500 บาท , ม.
ปลาย 3,800 บาท )
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน

-

2,016,000

บาท

15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

1 .กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคารสถานที่
2 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมเร่งด่วน
3 กิจกรรมที่ตอบสนอง
ต่อนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและ
หน่วยงานต้นสังกัด

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สอย
200,000
-

-

300,000
1,516,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 -4

-

รวม

200,000
300,000
1,516,000

2,016,000
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16. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. หน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการ
2. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย
3. ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนและหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ………….……………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายมานะชัย วงษ์ประชา)
หัวหน้างานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมานและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 2,016,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

2,016,000
2,016,000
2,016,000

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวดที่7

-

-

-

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับผิดชอบ/โครงการ
(นายมานะชัย วงษ์ประชา)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

โครงการพัฒนางานสำนักงานแผนงานสารสนทศกิจการนักเรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย และบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักเรียน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จ ะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้น สำนักงานกิจการนักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สำหรับการให้บริการแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด เพื่อให้
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มงานกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำ
กิจกรรม พัฒนาสำนักงานและสารสนเทศกิจการนักเรียนขึ้น

10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาสำนักงานกิจการให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด สวยงามเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและสะดวกต่อการให้บริการและมีสาระสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนการบริหารงาน
กิจการนักเรียน
10.2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
10.2.1 ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง จัดเก็บเป็นระบบ
10.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการบริการจัดการในกลุ่มงานกิจการนักเรียน
10.2.3 การนิเทศ ติดตามงาน ในกลุ่มกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
10.2.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มงานกิจการนักเรียน
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1. มีสำนักงานกิจการนักเรียนที่สะอาด สวยงาม เหมาะสมต่อการให้บริการ
11.1.2 มีระบบที่ดีในการให้บริการ การประสานงานและการประชาสัมพันธ์แก่ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน
11.1.3 มีระบบสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการวางแผนกลุ่มกิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
11.1.4 พัฒนาครูให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11.1.5. มีห้องสำหรับจัดกิจกรรมคลินิกจิตวิทยา จำนวน 1 ห้อง
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 ครู บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน
11.2.2 ครู บุคลากรสามารถให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11.2.3 มีระบบสาระสนเทศที่เป็นระบบ
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีข้อมูล
-มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง จัดเก็บใน -แหล่งข้อมูลสาระสนเทศ
ครูที่ปรึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
สารสนเทศที่
ระบบ ร้อยละ 85
กิจกรรมตามกลุ่มงาน
ถูกต้อง จัดเก็บใน
ระบบ
2. มีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอกับการ
บริการจัดการใน
กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน
3. มีการนิเทศ
ติดตามงาน ใน
กลุ่มงานกิจการ
นักเรียนตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
4. มีการรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำปีของกลุ่ม
งานกิจกรรม
นักเรียน

-มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการ
บริการจัดการในกลุ่มงาน กิจการ
นักเรียน ร้อยละ 95

-มีการนิเทศ ติดตามงาน ในกลุ่มงาน
กิจการนักเรียนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 85

แหล่งข้อมูล
-แหล่งข้อมูล
สาระสนเทศ ครู
ที่ปรึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมตามกลุ่ม
งาน
-ใบสั่งซื้อ เอกสารการจัดซื้อ -ใบสั่งซื้อ เอกสาร
จัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง

-สรุปการใช้จ่ายงบประมาน -สรุปการใช้จ่าย
ประจำปีของกลุ่มงาน
งบประมาน
ประจำปีของกลุ่ม
งาน

-มีการรายงานผลการดำเนินงาน
-แบบบันทึกการนิเทศ
-แบบบันทึกการ
ประจำปีของกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน ติดตามงาน เอกสารรายงาน นิเทศติดตามงาน
ประจำปี
เอกสารรายงาน
ร้อยละ 95
ประจำปี
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.
63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
3.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
4.สรุปและรายงานผล
5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
6. ปรับปรุงห้องกิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วัน เดือน ปี
ต.ค.-31 ธ.ค.63
ต.ค.-31 ธ.ค.63
ต.ค.-31 ธ.ค.63
ต.ค.-31 ธ.ค.63
ต.ค.-31 ธ.ค.63
ธ.ค.-.2563

งบประมาณ
20,000
20,000
40,000

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค. 2 หมึกปริ้น
64
3. ปรับปรุงห้องกิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

วัน เดือน ปี
ม.ค.-ก.พ.2564
ม.ค.-ก.พ.2564
ม.ค.-ก.พ.2564

งบประมาณ
10,000

ไตรมาสที่ 3
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64 สำนักงาน
พ.ค. - มิ.ย.2564
2. ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
3. หมึกปริ้น
เม.ย. – มิ.ย.64
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องกิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1 จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 เพือ่ ซ่อม บำรุง
2.ซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

ก.ค.-ส.ค.2564

5,000

35,000
50,000
25,000
5,000
35,000
65,000
-

ก.ค.-ก.ย.2564
25,000
25,000
180,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 180,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

180,000

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 180,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.
2

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ปรับปรุงห้องกิจกรรมคลินิก
จิตวิทยา

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

20,000

20,000
20,000

20,000

40,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.
2
3

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หมึกปริ้น
1
ปรับปรุงห้องกิจกรรมคลินิค
จิตวิทยา

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

25,000
5,000
35,000

5,000

10,000
5,000
35,000

50,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.

2
3

วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สำนักงานที่ใช้สำหรับการ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
หมึกปริ้น
1
5,000
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องกิจกรรม
คลินิกจิตวิทยา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

25,000

5,000

5,000
35,000 35,000
65,000
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ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1.

จัดซื้อ ซ่อมบำรุง วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

25,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สพม.22 / สบว. / สพฐ.
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง จัดเก็บในระบบ
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับการบริการจัดการในกลุ่มงานกิจการนักเรียน
3. มีการนิเทศ ติดตามงาน ในกลุ่มงานกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. มีห้องสำหรับจัดกิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

25,000

25,000
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
โครงการพัฒนาสำนักงาน แผนงานสารสนทศกิจการนักเรียน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 180,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

-

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6

40,000
50,000
65,000
25,000
180,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย และบุคลากรงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
8. นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปีงบประมาณ
2563– 2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกรายวิชาอยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกรายวิชาอยูในตําแหนงไมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 99
9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการ
จัดการศึกษาให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ให้มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนองได้ กระบวนการเรียนรู้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบูรณาการ
ตามความเหมาะสม ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 3.มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นและ
ยั่วยุแก่เด็กและเยาวชน ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้าให้ผู้ปกครองมีภาระในการประกอบอาชีพ
เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวมากขึ้น ทำให้การดูแลและความใกล้ชิดกันในครอบครัวลดลง อันอาจก่อให้เกิด
ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจน
ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของชาติ
ปัจจัยความสำเร็จทีส่ ำคัญในการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ การทำงานอย่างมีระบบ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการสนับสนุน ส่งเสริม ประชุม อบรม
สัมมนา นิเทศติดตาม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญครูที่ปรึกษาคือ
ผู้ที่ใกล้ชิดดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุดจึงต้องมีเจตคติที่ดีรัก เมตตาต่อศิษย์ ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสำคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงามเป็นบุคลที่คุณค่าของสังคม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นเทคนิคสำคัญที่ทำให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขและสามารถสนองพระราชดำรัสฯ “ครูรักเด็ก
เด็กรักครู” ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
สภาพปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ลักษณะงานประจำ ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการดำเนินงานระบบดูแลนักเรียนในโรงเรียน
พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนในการพัฒนา ส่งเสริมและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ในระดับดี อาทิ ด้านการเรียน ด้านความปลอดภัยใน
สังคม และด้านปัญหายาเสพติด ทำให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา แต่เนื่องจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติหน้าสำคัญของงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการย้ายออก
ย้ายเข้าและบรรจุใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทีไ่ ม่คล่องตัวเท่าที่ควร ซึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหา
ที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบงานให้มีความต่อเนื่องและสมบูรณ์
งานระบบดูและได้ศึกษาวิธีการดังกล่าวเบื้อง และเห็นว่าวิธีสำคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมระบบ
การดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการน้อย คือและ
พัฒนาบุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีความชำนาญมาก
ยิ่งขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือครูผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องและให้ขวัญ
กำลัง มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล มีการสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย พัฒนา
สำนักงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูและบุคลากรด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแล้ว
ก็จะส่งผลให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถขับเคลื่อนได้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งยัง
สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการ “พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
10.วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้โรงเรียนดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีระบบแบบแผนและการมีส่วนร่วม
โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างรอบด้าน
นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นคนดี มีปัญญาและมีทักษะการดำรงตนอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาระบบ เครื่องมือและกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่ออบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้องชัดเจน และการมีเจตคติที่ดี ให้แก่ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อพัฒนาสำนักงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4. เพื่อประสานการมีส่วนร่วมระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด
6. เพื่อยกย่องและให้ขวัญกำลังใจครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี “คนดีศรี
จุฬาภรณ์ ”
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 เพื่อพัฒนาระบบ เครื่องมือและกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จัดทำคู่มือครู คู่มือนักเรียน เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกคน
2. ดำเนินงานตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่
2.1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ทุกคน ปีละ 1 ครั้ง
2.2 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน ทุกคน ปีละ 1 ครั้ง
2.3 คัดกรองนักเรียนทุกคน ปีละ 1 ครั้ง
2.4 จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและเยี่ยมหอพักทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.5 จัดกิจกรรมโฮมรูม ตลอดปีการศึกษา
2.6 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.7 จัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม การป้องกันแก้ไขและการส่งต่อ ตลอดปีการศึกษา
2.8 จัดกิจกรรมคลีนิกจิตวิทยานอกเวลาสำหรับนักเรียนประจำตลอดปีการศึกษา
3. นิเทศ ติดตามตลอดปีการศึกษา
4. ประเมินผลการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. รายงานผลการดำเนินต่อต้นสังกัด ปีละ 1 ครั้ง
11.1.2 เพื่ออบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนด้านความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้องชัดเจน และการมีเจตคติที่ดี ให้แก่ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความรู้
ความเข้าใจ และฝึกทักษะการปฏิบัติงาน ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมด้านเจตคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีละ1ครั้ง
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3. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจและดำเนินการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดปีการศึกษา
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตลอดปีการศึกษา
5. จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดปีการศึกษา
อาทิ การชื่นชม ประชาสัมพันธ์ การมอบเกียรติ การให้รางวัล ฯลฯ
6. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินตนเองและประเมินคุณภาพภายในตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีละ 1 ครั้ง
11.1.3 พัฒนาสำนักงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้
1. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานระบบดูและนักเรียนให้พร้อมและเพียงพอ
2. จัดป้ายทำเนียบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนครบทุกคน
3. จัดป้ายนิเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 แห่ง
4. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ
5. จัดทำเครื่องมือและเอกสารในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเพียงพอ
11.1.4 เพื่อประสานการมีส่วนร่วมระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ปีละ 1 ครั้ง
3. สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปีการศึกษา
11.1.5 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรียน” แก่นักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรม/ที่พัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา ดังนี้
2.1 ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.2 อบรมคุณธรรม จริยธรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.3 จัดกิจกรรมรณรงค์การไม่เสพและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด ตลอดปีการศึกษา
2.4 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้พ้นภัยของสังคม ตลอดปีการศึกษา
2.5 จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดปีการศึกษา
2.6 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดปีการศึกษา
2.7 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ตลอดปีการศึกษา
2.8 จัดกิจกรรมป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา
2.9 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา
2.11 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดปีการศึกษา
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2.12 จัดกิจกรรมจิตอาสา ตลอดปีการศึกษา
2.13 จัดกิจกรรมคลินิกจิตวิทยา ตลอดปีการศึกษา
11.1.6 ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
“คนดีศรีจุฬาภรณ์”
1. ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
“คนดีศรีจุฬาภรณ์” อาทิ การชื่นชม ประชาสัมพันธ์ การมอบเกียรติ การให้รางวัล ฯลฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการปฏิบัติงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สำนักงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
5. ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ มีเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้
6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
7. ครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยกย่อง
8. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

1. พัฒนาระบบ
และกระบวนการ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

1. จัดทำคู่มือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำหรับครู และคู่มือการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสำหรับนักเรียน
2. จัดทำเครื่องมือ เอกสาร ในการ
ดำเนินงานตามกระบวนการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
2.1 การประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
2.2 การคัดกรองนักเรียน
2.3 จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน/เยี่ยมหอพัก
2.4 จัดกิจกรรมโฮมรูม
2.5 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
2.6 จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและการส่งต่อ
2.7 จัดกิจกรรมคลีนิคจิตวิทยา

1. จัดทำแผนการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและปฏิบัติ
ตามแผนซึ่งกำหนดไว้
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพ
ภายในเพื่อทบทวนคุณภาพการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
3. จัดทำรายงานผลการประเมินและนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเผยแพร่

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
2. แผนปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. บันทึกการนิเทศ/การประชุมตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ระเบียนสะสมและแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก
6. รายงานการคัดกรองนักเรียนเป็น
ห้องเรียนและภาพรวมของโรงเรียน
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ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. การรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

7. บันทึกการรายงานผลการจัด
กิจกรรมโฮมรูมและการจัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน
8. บันทึกการให้คำปรึกษา
9. บันทึกการจัดกิจกรรมป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียน
10. บันทึกการส่งต่อ
1. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับการ
1. จัดทำแผนพัฒนามุ่งให้ครูที่ปรึกษาและ 1. แผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและ
2. พัฒนาครู
อบรมความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาและ
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและ
2. แบบรายงานผลการพัฒนาครู
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี ช่วยเหลือนักเรียน
ความรู้ความเข้าใจ 2. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับการอบรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดำเนินการ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจ
มีเจตคติที่ดีและ ด้านเจตคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแผนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
3. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม
นักเรียน
ของนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือ
มีทักษะในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจและ
2. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
นักเรียน
ปฏิบัติงานระบบ
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ความเข้าใจในภาระงานการดูแลช่วยเหลือ 4. รายงานสรุปการให้ความช่วยเหลือ
การดูแลช่วยเหลือ
เป็นระบบ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม
3. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเจตคติที่ดี 5. การประเมินตนเองในการดำเนินงาน
5. สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ต่อการเป็นครูที่ปรึกษา มีความรัก ความ
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แก่ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เอื้ออาทร และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ของครูที่ปรึกษา
6. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องประเมิน
4. ครูที่ปรึกษามีการติดต่อประสานสัมพันธ์ 6. รายงานการสื่อสารของผู้ปกครอง
ตนเองและประเมินคุณภาพภายในตาม
กับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.รายงานการจัดประชุมผู้ปกครอง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชั้นเรียน
6. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 8. บันทึกการนิเทศ ติดตามประเมินผล
แก่ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. บันทึกการประชุมครูในแต่ละระดับ
7. ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
10. หลักฐานแสดงการให้ขวัญและกำลังใจ
11. แบบรายงานการประสานงานเพื่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างครู
ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานระบบดู
1. มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลระบบการดูแล
1. สถานที่จัดเก็บข้อมูล และสิ่งอำนวย
3. พัฒนา
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
สำนักงานระบบ และนักเรียน
2. มีเครื่องมือต่างๆ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 2. ข้อมูล เอกสารเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
การดูแลช่วยเหลือ 2. จัดป้ายทำเนียบเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน
ทีเ่ พียงพอแก่การใช้งาน และมีการพัฒนา
ในการดำเนินงานตามระบบดูแล
นักเรียน
3. จัดป้ายนิเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือ
เครื่องมือ
ช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน
3. มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
3. ป้ายทำเนียบเครือข่ายผู้ปกครอง
4. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
4. มีป้ายทำเนียบเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน
5. จัดทำเครื่องมือและเอกสารในการ
นักเรียน
4. ป้ายนิเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือ
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. มีป้ายนิเทศงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
นักเรียน
5. สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6. มีการจัดระบบงานและจัดทำข้อมูล
6. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
สารสนเทศ เครื่องมือและเอกสาร
ของครูในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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4. การมีส่วนร่วม
ของครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
5. พัฒนา ส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไข
ให้นักเรียน
มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
3. สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน
เกี่ยวกับระบบดูแลนักเรียน
2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
2.1 ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
2.3 กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านสิ่งเสพติด
2.4 กิจกรรมฝึกทักษะการหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองให้พ้นภัยของสังคม
2.5 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
2.6 กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมของชาติ
2.7 จัดกิจกรรมคลินิกจิตวิทยานอกเวลา
สำหรับนักเรียนประจำตลอดปีการศึกษา
2.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
6. ยกย่องครูที่
ยกย่องครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และนักเรียนที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

1. มีการประสาน การมีส่วนร่วมระหว่าง
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือประสานงานเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึก และรายงานการประชุม
3. แบบรายงานการประสานงานเพื่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่าง
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นักเรียนรู้ความถนัด ความสามารถ
ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อยของตน พร้อมที่
จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา
3. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของเด็กไทย
4. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์และ
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
5. นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด รวมทั้งไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด
5. นักเรียนมีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ
และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
6. นักเรียนหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้
พ้นภัยจากสังคม

1. ระเบียนสะสมและระเบียนผลการเรียน
2. แฟ้มสะสมงานนักเรียน
3. รายงานการส่งเสริมนักเรียนด้าน
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ
4. รายงานการประเมินสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย
5. รายงานการประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)
6.รายงานประเมินพฤติกรรม (SDQ)
7. รายงานปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
8. รายงานสรุปผลการดูแลนักเรียน
9. รายงานด้านการสงเคราะห์นักเรียน
10.รายงานด้านการออมของนักเรียน
11. รายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน
ด้านการคุ้มครอง

ยกย่องครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

หลักฐานแสดงการให้ขวัญและกำลังใจ
เช่น โล่ รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ประเมินทบทวนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
(ภาคเรียนที่ 1/2563)
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่
1/2563

วัน เดือน ปี
ต.ค. 2563

งบประมาณ
-

ต.ค. 2563
ต.ค.-พ.ย. 2563

15,200
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ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
4. ประชุมทบทวนการดำเนินงาน
ต.ค. 2563
5. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต.ค.-ธ.ค. 2563
6. ครูที่ปรึกษาดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ต.ค.-ธ.ค. 2563
นักเรียน
- การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน การแก้ไข
และการส่งต่อภายในและภายนอก
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
- ตรวจการแต่งกาย, ทรงผม
7. คลินิกจิตวิทยา
ธ.ค. 63
1 วันๆ3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท 1 สัปดาห์ = 3 วัน
8. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการของครูในการ
ต.ค.-ธ.ค. 2563
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 1
1. ครูที่ปรึกษาดำเนินงานตามแผนงาน ระบบดูแล 1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
ช่วยเหลือนักเรียน
- การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน การแก้ไข
และการส่งต่อภายในและภายนอก
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
- ตรวจการแต่งกาย, ทรงผม
2. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการของครู
1 ม.ค.64-31 มี.ค.64
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ประเมินทบทวน ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
มี.ค.64
4. ยกย่องครูที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียน
ก.พ.64
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
5. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพร่
มี.ค.64
ประชาสัมพันธ์
6.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานตามระบบ
ม.ค. – มี.ค. 64
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่2/2563
7. คลินิกจิตวิทยา
ม.ค. – มี.ค. 64
1 วันๆ3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท

งบประมาณ
-

7,200
5,000
27,400
5,000

4,000
8,900
21,600
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ไตรมาส

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.-มิ.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1 สัปดาห์ = 3 วัน
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 2
การวางแผนการดําเนินงาน
1. จัดสร้างทีมทำงาน (แต่งตั้งคณะทำงานครูที่ปรึกษา,

วัน เดือน ปี

งบประมาณ
39,500

1 เม.ย.64-พ.ค.64

ครูเวรประจำวัน ฯลฯ)

2. ประชุมครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

พ.ค.64

10,000

พ.ค.64
พ.ค.64
1 เม.ย.64 -พ.ค.64

4,000
5,000
5,000

(ด้านความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก/มีทักษะ
และเจตคติทดี่ ีในการทำงาน)

4. กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
5. กำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน
6. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(จัดเตรียมเอกสาร/คูม่ ือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

7. จัดทำแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตลอดปีการศึกษา
8. พัฒนาสำนักงาน จัดทำสื่อ/นวัตกรรม สนับสนุน
การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่
1/2564
9. จัดป้ายนิเทศ
10. จัดทำทำเนียบเครือข่ายผู้ปกครอง
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
สิ่งเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียน
9. ครูที่ปรึกษาดำเนินงานตามแผนงาน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
- รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting)
- สํารวจ /เก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรายบุคคล
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
- กิจกรรมโฮมรูม

1 เม.ย.64 -พ.ค.64

-

1 เม.ย.64 -มิ.ย.64

8,000

1 เม.ย.64 -มิ.ย.64
1 เม.ย.64 -มิ.ย.64
1 เม.ย.64 -มิ.ย.64

2,000
2,600
8,000

1 พ.ค.64 -มิ.ย.64

22,500
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ไตรมาส

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 -30 ก.ย.64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
- กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
- ตรวจการแต่งกาย, ทรงผม
- จัดทํา/ปรับปรุงข้อมูลระเบียนสะสม (ปพ.8)
- และอื่นๆ ถ้ามี
10. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการของครู
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11. คลินิกจิตวิทยา
1 วันๆ3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท
1 สัปดาห์ = 3 วัน
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 3

วัน เดือน ปี

1 เม.ย.64 -มิ.ย.64
พ.ค. – ก.ค. 64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี
1. พัฒนาสำนักงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 ก.ค.64-30 ก.ย.64
2. ครูที่ปรึกษาดำเนินงานตามแผนงาน ระบบดูแล 1 ก.ค.64-30 ส.ค.64
ช่วยเหลือนักเรียน
- ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- การคัดกรอง
- สรุปผลการคัดกรองนักเรียนด้านต่างๆ
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน การแก้ไข
และการส่งต่อภายในและภายนอก
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
- ตรวจการแต่งกาย, ทรงผม
3. ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากรอบรมเรื่องสิ่งเสพติด
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการของครู
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ประเมินทบทวนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
30 ก.ย.64
(ภาคเรียนที่ 1/2564)

งบประมาณ

14,400

81,500

งบประมาณ
-

5,000

10,000
5,000

5,000
-
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5. คลินิกจิตวิทยา
1 วันๆ3 ชั่วโมงๆละ 200 บาท
1 สัปดาห์ = 3 วัน
6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่
1/2564
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

ม.ค. – มี.ค. 64

21,600

5,000

51,600
200,000

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 200,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
ศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตาม
เป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน

จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร
-

หมายเหตุ
-

200,000-

-

-

-

-

-

-

-

456
จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร
-

รายการหมวดเงินงบประมาณ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมายเหตุ
-

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณจำนวน 200,000 บาท
ที่
1.
2.
3.
4

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย
200-

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

หมึกปริ้น คละสี
10 ชุด
ค่าวัสดุสำนักงาน
กิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
นิเทศ กำกับ ติดตามการ
5,000
ดำเนินการ
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 1

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

2,000
- 13,200
7,200
-

ครุภัณฑ์

-

รวม
2,000
13,200
7,200
5,000
27,400-

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1

2

3

รายการ

จำนวน

ราคา/
งบประมาณ
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภณั ฑ์
4,000-

ยกย่องครูที่ปรึกษา ผู้ที่
เกี่ยวข้องและนักเรียน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
21,600
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 2

5,000

8,900

รวม
4,000-

13,900

21,600
39,500-
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1.

รายการ

ประชุมครู บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
2 พัฒนาครูที่ปรึกษาและผู้
ที่เกี่ยวข้อง
3 กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงาน
4 กำหนดมาตรฐานการ
ดำเนินงาน
5 จัดระบบการดูแล
6 วัสดุสำนักงาน
7 จัดป้ายนิเทศ
8 จัดทำทำเนียบเครือข่าย
ผู้ปกครอง
9 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
สิ่งเสพติดภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
10 กิจกรรมประชุมครู/
ผู้ปกครองชั้นเรียน
11 กิจกรรมคลินิกจิตวิทยา

จำนวน
-

งบประมาณ
ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
-

รวม
-

-

-

-

10,000-

-

-

10,000

-

-

-

4,000-

-

-

4,000

-

-

-

5,000-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

8,000-

5,000
8,000
2,0002,600-

22,500
14,400
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 3

-

5,000
8,000
2,000
2,600
8,000

22,500
14,400
81,500
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1
2
3

4

5
6

รายการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การส่งเสริม พัฒนา การ
ป้องกัน การแก้ไขและการ
ส่งต่อภายในและภายนอก
ค่าใช้จ่ายในการเชิญ
วิทยากรอบรมเรื่อง
สิ่งเสพติด
กิจกรรมคลินิกจิตวิทยา
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

5,000-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

5,000
10,0005,000-

-

-

ครุภัณฑ์

รวม

-

5,00010,0005,000-

-

5,000-

21,600
5,000

รวมงบประมาณไตรมาสที่ 4

21,600
5,000

51,600

16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22
2. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนได้ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีระบบแบบแผนและการมีส่วนร่วมโดยมี
บุคลากรทีม่ ีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างรอบด้าน นักเรียนรู้จัก
ตนเองและควบคุมตนเองได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นคนดี มีปัญญาและมีทักษะการดำรงตนอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย )
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำนวนที่ได้รับทั้งหมด 200,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดที่ 1
หมวดหมู่
1.1
1.2
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
55,000.00
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
55,000.00
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 2
2.1
2.2
37,000.00

หมวดที่ 3

-

-

85,000.00

62,000.00

-

90,000.00

25,000.00

5,000.00
-

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
-

-

207,000.00

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย )
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

-
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิลาวัลย์ สุคำภา และคณะทำงานกิจกรรมนักเรียน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเอง
นับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
3. สร้างจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563–2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ข้อที่ 2 ปลูกฝัง
คุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียน ข้อที่
4 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนอง
มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
มีทักษะชีวิตที่ดี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่จัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม จากดำเนินเนินกิจกรรมของงาน กิจกรรมนักเรียนที่ผ่านมา สภาพปัญหาที่พบคือ กิจกรรมไม่มี
ความหลากหลาย การจัดการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม บางกิจกรรมขาดการส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็น
หมู่คณะทำให้ไม่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดังนั้นกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน จึงเสนอแผนงานพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์การทำงานที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติทั้งทางด้าน
สังคม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคต
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจากหน่วยงาน
ต่างๆ การทำงานร่วมกัน และการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างพี่และน้อง
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของส่วนรวมได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสมตาม
กาลเทศะ
5. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน เห็นความสำคัญของประเพณีและ ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงาม
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1. นักเรียนร้อยละ 95 เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง
11.1.2. นักเรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประจำสม่ำเสมอ
11.1.3. นักเรียนร้อยละ 95 เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของส่วนรวมตามที่กำหนดได้
11.1.4. นักเรียนร้อยละ 95 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดทุกด้าน
11.2 ด้านคุณภาพ
11.2.1. นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง
11.2.2. นักเรียนเกิดประสบการณ์การทำงาน เกิดความรักความหวงแหน เห็นความสำคัญของ
ประเพณีและร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมที่ดีงาม
11.2.3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของส่วนรวม
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.กิจกรรม
คณะกรรมการ
นักเรียน

ภารกิจ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

1. ประชุมชี้แจง
- คณะกรรมการนักเรียนดำเนิน
-รายงานการจัดกิจกรรมแต่
คณะกรรมการ นร.
กิจกรรมตามนโยบาย นักเรียนร้อย ละกิจกรรมของคณะกรรม
2. ขออนุญาตดำเนิน ละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน
กิจกรรม
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
4. จัดกิจกรรมตาม
นโยบาย
5. สรุปและรายงานผล

2.กิจกรรมปฐมนิเทศ 1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

-รายงานการจัดกิจกรรม

3.กิจกรรมไหว้ครู

-รายงานการจัดกิจกรรมไหว้
ครู

1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล
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4.กิจกรรมวันสำคัญ

1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

-รายงานการจัดกิจกรรม

5.กิจกรรมวันลอย
กระทง

1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

-รายงานการจัดกิจกรรมลอย
กระทง

6.กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย

1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

-รายงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย

465
7.กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ

1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

-รายงานการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ

8.กิจกรรมอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

1. ขออนุญาตดำเนิน - นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

-รายงานการจัดกิจกรรม

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ

ไตรมาสที่ 1
1. จัดกิจกรรมลอยกระทง
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63
2.จัดกิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการ นร.
- แข่งขันวอลเลย์บอล
3. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

ต.ค.2563

6,000-

ต.ค.-พ.ย.
2563

5,550-

ธ.ค.2563

6,50018,050
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ

ไตรมาสที่ 2
1.จัดกิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการ นร.
1ม.ค.64-31มี.ค.64
- ประกวด Folk song
- แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

วัน เดือน ปี งบประมาณ
ม.ค.-ก.พ.
2564

17,400-

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ม.ค.-ก.พ.
2564

2,750-

3. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ม.ค.-มี.ค.
2564

72,750-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
1เม.ย.64 – มิ.ย.64
2. กิจกรรมวันสำคัญ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
3. กิจกรรมไหว้ครู

92,900พ.ค.2564
มิ.ย.2564
2,850มิ.ย.2564

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1. กิจกรรมวันสำคัญ
1ก.ค.64-30 ก.ย.64
- วันจุฬาภรณ์
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- วันแม่แห่งชาติ
2. กิจกรรมตานนโยบายคณะกรรมการ นร.
- แข่งขันฟุตซอลคลับ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

5,500-

43,05051,400-

ก.ค.-ส.ค.
2564

ก.ค.-ก.ย.
2564

14,2007,8502,85012,75037,650200,000-

467
14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 200,435 บาท

รายการหมวดเงินงบประมาณ

จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน และศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามเป้าหมายและ
บริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1.
2.
3.
4.
5.

เงินค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

200,435-

หมาย
เหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 200,435 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
งบประมาณ
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/หน่วย

รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

กิจกรรมลอยกระทง
1 ป้ายไวนิล

1ผืน

2,000-

-

- 2,000-

-

2,000-

2 เงินรางวัล

3รางวัล

1,000-

3,000-

-

-

-

3,000-

3 กระชาร์ดสี

50แผ่น

10-

-

-

500-

-

500-

4 กระดาษแก้ว

50แผ่น

10-

-

-

500-

-

500-

รวม

6,000-

กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนักเรียน (ตอบปัญหาวิชาการ)
1 กระดาษเกียรติบัตร
2 เงินรางวัล

5รีม

150-

-

-

750-

-

750-

6รางวัล

800-

4,800-

-

-

-

4,800-

รวม

5,550-

กิจกรรมวันสำคัญ(วันพ่อแห่งชาติ)
1 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

3000-

-

-

3,000-

1 ชุด

1,250-

-

-

1,250-

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100ชุด

25-

-

2 ค่าดอกไม้

1 อัน

รวม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

2,500-

-

3,000-

1,250-

2,2506,50018,050-
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

รวม

กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนักเรียน (Folk song, Valleyball club)
1

ป้ายไวนิล

2ผืน

3,000-

-

2

เงินรางวัล

12รางวัล

1,200-

14,400-

- 3,000-

-

3,000-

-

-

14,400-

-

รวม

17,400-

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
1

ป้ายไวนิล

2

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

1ผืน

1,500-

-

50 ชุด

25-

-

- 1,5001,250

-

-

1,500-

-

1,250-

รวม

2,750-

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1.

ไม้อัด

10 แผ่น

1,125

-

- 11,250

-

11,250

2.

ผ้าดิบ

1 ม้วน

2,000

-

-

2,000

3.

ไม้หนีบผ้า(แบบไม้)

5 ห่อ

200

-

-

1,000

-

1,000

4.

สีทาภายในสีขาว

3 ถังใหญ่

1,420

-

-

4,260

-

4,260

5.

สีทาภายในสีแดง

3 ถังใหญ่

1,420

-

-

4,260

-

4,260

6.

สีทาภายในสีดำ

3 ถังใหญ่

1,420

-

-

4,260

-

4,260

7.

สีทาภายในสีเหลือง

3 ถังใหญ่

1,420

-

-

4,260

-

4,260

8.

สีทาภายในสีน้ำเงิน

3 ถังใหญ่

1,420

-

-

4,260

-

4,260

2,000
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9.

สีทาภายในสีเขียวแก่ 1 ถังใหญ่

1,420

-

-

1,400

-

1,400

10. กาวแท้ง

1 โหล

300

-

-

300

-

300

11. เทปกาว 2 หน้าบาง 1”

1 โหล

540

-

-

540

-

540

12. กระดาษปกสี 2 หน้า
แบบแข็ง สีขาว

1 รีม

140

-

-

140

-

140

13. กระดาษปกสี 2 หน้า
แบบแข็ง สีชมพู

1 รีม

140

-

-

140

-

140

14. กระดาษปกสี 2 หน้า
แบบแข็ง สีแดง

1 รีม

140

-

-

140

-

140

15. กระดาษโปสเตอร์สี 2
หน้า คละสี

100
แผ่น

15

-

-

1,500

-

1,500

16. กระดาษปกสี 2 หน้า
สีแดง

2 รีม

45

-

-

90

-

90

17. กระดาษแก้วสีน้ำเงิน

60 แผ่น

10

-

-

600

-

600

18. ซองน้ำตาลขนาด A5 350 ซอง

7

-

-

2,450

-

2,450

19. ลูกโป่งหลากสี

10 ถุง

110

-

-

1,100

-

1,100

20. ลูกโป่งเล็กสีขาว

1 ถุง

110

-

-

110

-

110

21. ลูกโป่งเล็กสีใส

1 ถุง

110

-

-

110

-

110

22. ลูกโป่งแบบยาวคละสี

2 ถุง

110

-

-

220

-

220

23. ลูกโป่งเล็กสีพาสเทล
คละสี

1 ถุง

110

-

-

110

-

110

24. ก้านลูกโป่งสีขาว

1 แพ็ค

180

-

-

180

-

180

25. กระดาษแข็ง สี
น้ำตาล

10 แผ่น

15

-

-

150

-

150
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26. กระดาษสาสีส้มอ่อน

10 แผ่น

15

-

-

150

-

150

27. กระดาษสาสีฟ้าอ่อน

10 แผ่น

15

-

-

150

-

150

28. ปากกาเมจิกตราม้า 2 12 กล่อง
หัว กล่องละ 12 สี

195

-

-

2,340

-

2,340

5 ห่อ

45

-

-

225

-

225

10 ม้วน

235

-

-

2,350

-

2,350

31. แปรงทาสี 1”

10 อัน

60

-

-

600

-

600

32. แปรงทาสี 3”

10 อัน

60

-

-

600

-

600

3 อัน

40

-

-

120

-

120

4 ม้วน

150

-

-

600

-

600

5 แผ่น

30

-

-

150

-

150

3 แผ่น

220

-

-

660

-

660

7 ม้วน

30

-

-

210

-

210

38. เชือกสีขาวม้วนใหญ่

10 ม้วน

76.5

-

-

765

-

765

39. สายสิญย์

10 ม้วน

50

-

-

500

-

500

29. โพสต์อิทขนาด 3”
30. เทปโฟมสองหน้าขนาด
2 ซ.ม. ม้วนใหญ่

33. พู่กันหัวตัด 5 ซ.ม.
34. ลวดกลาง
35.

ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาด
24*32” (เล็ก)

36.

ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาดใหญ่

37. เชือกป่านเส้นเล็ก

40

ไม้ไผ่

25 ลำ

20

-

-

500

-

500

41

พานบายศรี

1 ชุด

3,000

3,000

-

-

-

3,000

42

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

200 ชุด

25

-

5,000

-

-

5,000

43

พานดอกไม้

20 ชุด

500

-

10,000

-

-

10,000

รวม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

72,750
92,900
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ราคา/หน่วย
ที่

รายการ

จำนวน

งบประมาณ
รวม

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

กิจกรรมปฐมนิเทศ
1 พานบายศรี

1 ชุด

3,000-

3,000-

-

-

-

3,000

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100ชุด

25-

-

2,500

-

-

2,500

รวม

5,500

กิจกรรมวันสำคัญ(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ)
1 ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์

12

50-

-

-

600-

-

600-

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100ชุด

25-

-

2,500-

-

-

2,250-

รวม

2,850-

กิจกรรมไหว้ครู
1 เงินรางวัลประกวดพาน

34

1,200-

40,800-

-

-

- 40,800-

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100ชุด

25-

-

2,500-

-

-

2,250-

รวม

43,050-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

51,400-

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

รวม

กิจกรรมวันสำคัญ (วันจุฬาภรณ์)
1 พานพุ่มดอกไม้สด

20

500-

-

- 10,000-

- 10,000-
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2 ธงชาติ
3 ธงสัญลักษณ์ประจำ
พระองค์
4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม

12

50-

600-

600-

12ผืน

50-

-

-

600-

-

600-

120ชุด

3,000-

-

3,000-

-

-

3,000-

รวม

14,200-

กิจกรรมวันสำคัญ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
1 ธงสัญลักษณ์ประจำ
พระองค์
2 พานดอกไม้

12ผืน

50-

-

-

600-

-

600-

10 พาน

500-

-

- 5,000-

-

5,000-

100ชุด

25-

-

-

2,250-

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

2,500-

-

รวม

7,850-

กิจกรรมวันสำคัญ (วันแม่แห่งชาติ)
1 ธงสัญลักษณ์ประจำ
พระองค์
2 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

12

50-

-

-

600-

-

600-

100ชุด

25-

-

2,500-

-

-

2,250-

รวม

2,850-

กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนักเรียน (ฟุตซอลคลับ)
1 เงินรางวัล
2 กระดาษเกียรติบัตร

6รางวัล

2,000-

12,000-

-

-

5 รีม

150-

-

-

750-

รวม
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

- 12,000-

75012,75037,650-
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16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. สพม.22 / สพม.28 / สพฐ.
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สพม.22 / สบว. / สพฐ.
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววิลาวัลย์ สุคำภา)
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนางานอนามัยโรงเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน และบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
ข้อที่ 9 นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนข้อที่ 9 มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้ง
กายและใจ
ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
จากสถิติการเข้ารับบริการทีเ่ รือนพยาบาลของนักเรียน ครู และบุคลากร พบว่า มีการมารับบริการทุกวัน
ด้วยการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ทำแผล ตลอดจนขอคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร มี
สุขภาพอนามัยที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพตนเอง ปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย และบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนในข้อที่ 9 ดังกล่าวข้างต้น งานอนามัยโรงเรียนจึงได้จัดทำแผนงานโครงการนี้ขึ้น
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10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนางานอนามัยโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียน ครู และบุคลากร มีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง รู้จักการป้องกันโรค และวิธีดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อส่งสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากร ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อป้องกันโรค
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการและได้รับการดูแลให้คำปรึกษาด้าน
โภชนาการและการออกกำลังกาย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี
4. เพื่อพัฒนางานอนามัยโรงเรียนโดยการให้บริการสุขภาพอนามัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
นำส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม
5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อป้องกันโรค
11.1.2 นักเรียนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนด้านน้ำหนัก และส่วนสูง ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
11.1.3 นักเรียนที่มภี าวะโภชนาการน้ำหนักต่อส่วนสูง มีเกณฑ์ อ้วน และผอม ทุกคน ได้รับการ
ดูแลให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย
11.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
11.1.5 นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพอนามัย
ตลอดจนการนำส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสม
11.1.6 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 ครูอนามัยโรงเรียนสามารถให้บริการการพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11.2.2 มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
11.2.3 ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.4 นักเรียน ครู และบุคลากร มีสุขภาพพลาอนามัยที่แข็งแรง
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12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ

ภารกิจ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ
1. มีเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุ
การให้บริการทางสุขภาพ ใน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปริมาณที่เพียงพอ
ให้บริการทางสุขภาพ
2. มีครูเวรอนามัยและพยาบาล
วิชาชีพให้บริการแก่นักเรียน ครู
และบุคลากรที่เพียงพอ
3. มีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพและโรคต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการป้องกันโรคแก่นักเรียน ครู
และบุคลากร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการทางสุขภาพ
ในปริมาณที่เพียงพอ

ให้บริการงานพยาบาลและ มีครูเวรอนามัยและพยาบาล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วิชาชีพให้บริการแก่นักเรียน
ครู และบุคลากรที่เพียงพอ
1.จัดกิจกรรมอบรมให้
นักเรียน ครู และบุคลากร
ความรู้ รวมถึงร่วมกัน
ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
ควบคุมและป้องกันโรค
อบรมให้ความรู้ รวมถึง
2.จัดทำป้ายนิเทศให้
ร่วมกันควบคุมและป้องกัน
ความรู้และประชาสัมพันธ์ โรค
4. การดูแลให้คำปรึกษาด้าน
1.เก็บข้อมูลของนักเรียนที่ นักเรียนที่มภี าวะโภชนาการ
โภชนาการและการออกกำลัง
เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา อยู่ในเกณฑ์อ้วนและผอมทุก
กาย
ภาวะโภชนาการไม่อยู่ใน คนได้รับการดูแลให้คำปรึกษา
เกณฑ์
ด้านโภชนาการและการออก
2.ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน กำลังกาย
3.ติดตามผลและ
ดำเนินการแก้ไข
5. การเข้าร่วมกิจกรรม“ฟัน
จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด นักเรียนชั้นม.1 ร้อยละ 100
สะอาด เหงือกแข็งแรง”สำหรับ เหงือกแข็งแรง”
เข้าร่วมกิจกรรม “ฟันสะอาด
นักเรียนชั้น ม.1
เหงือกแข็งแรง”
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ผู้มารับบริการกรอก
นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อย
แบบสอบถามความพึง
ละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
พอใจในการให้บริการ
ให้บริการสุขภาพอนามัย
หลังจากรับบริการเสร็จ
ตลอดจนการนำส่ง
แล้ว
สถานพยาบาลที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล
ทะเบียนควบคุม
การเบิกจ่าย
เวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
รายงานการ
ปฏิบัติงาน
บัญชีลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม

รายงานการดูแล
ด้านโภชนาการและ
การออกกำลังกาย

รายงานการจัด
กิจกรรม
แบบรายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
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7. มีการตรวจสอบคุณภาพด้าน ตรวจสอบคุณภาพด้าน
สุขาภิบาลอาหารอย่างน้อยเดือน สุขาภิบาลอาหารอย่าง
ละ 1 ครั้ง
น้อย
13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64

ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 – มิ.ย.64

ตรวจสอบคุณภาพด้าน
สุขาภิบาลอาหารอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
2.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจและโรคอื่น ๆ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนประจำ
ในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
5.จัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
1.ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนประจำ
ในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3.จัดทำป้ายนิเทศ เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพและ
โรคต่าง ๆ
4.กิจกรรมป้องกันโรคต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

แบบรายงานผลการ
ตรวจสุขาภิบาล
อาหาร

วัน เดือน ปี
ต.ค. 63 - ธ.ค. 63

งบประมาณ
30,000

ต.ค. 63 - ธ.ค. 63

2,000

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

15,000

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค.64 – มี.ค.64

3,000
8,000
58,000
26,000

ม.ค.64 – ก.พ.64

15,000

ม.ค.64 – มี.ค.64

2,000

ม.ค.64 – มี.ค.64

3,000
46,000

1.ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่
เม.ย.64 – มิ.ย.64
มิใช่ยา
2.กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพด้านสุขาภิบาล
เม.ย.64 – มิ.ย.64
อาหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนประจำใน พ.ค.64 – มิ.ย.64
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก/
พ.ค.64 – มิ.ย.64
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

26,000
2,000
15,000
5,000
48,000
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ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64

1.ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2.จัดให้มีครูเวรดูแลนักเรียนประจำใน
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือก
ออก/ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
4.กิจกรรมป้องกันโรคต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

ก.ค.64 – ก.ย.64

26,000

ก.ค.64 – ก.ย.64

15,000

ก.ค.64 – ก.ย.64

5,000

ก.ค.64 – ก.ย.64

2,000
48,000
200,000

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2563 จำนวน 200,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
200,000 บาท

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

1 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
2 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์
การป้องกันโรค
3 ค่าตอบแทนครูเวรดูแล
15,000
นักเรียนประจำในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4 จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์
5 จัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

30,000

30,000

10,000

2,000
15,000

3,000
8,000
58,000

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

1 เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
2 ค่าตอบแทนครูเวรดูแล
15,000
นักเรียนประจำในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์
ให้ความรู้โรคระบาดต่างๆ
4 การป้องกันโรคต่าง ๆ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

26,000

รวม
ครุ ภัณฑ์

26,000
15,000

1,000

1,000

2,000

2,000
44,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1
2

3

4

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย

ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพ
ด้านสุขาภิบาลอาหารอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวร
ดูแลนักเรียนประจำในวัน
เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุ ภัณฑ์

26,000

26,000

10,000

10,000

15,000

15,000

10,000

10,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

61,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1
2

3

4

รายการ
ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
จัดให้มีครูเวรดูแลนักเรียน
ประจำในวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือกออก/ทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
กิจกรรมป้องกันโรคต่าง

จำนวน ราคา/
หน่วย

งบประมาณ
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

26,000
15,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

รวม
ครุ ภัณฑ์

26,000
15,000

10,000

10,000

2,000

2,000
53,000
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16. สถานที่ดำเนินการ
1. เรือนพยาบาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. โรงพยาบาลมุกดาหาร
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู และบุคลากร มีสุขภาพพลาอนามัยที่แข็งแรงและได้รับความพึงพอใจการให้บริการการ
รักษาพยาบาลจากผู้ปกครองนักเรียนส่งผลให้เกิดความไว้วางใจส่งลูกมาเรียนและพักที่หอพักโรงเรียน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน)
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายกิตติชัย ปัญญารมย์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 200,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
58,000
44,000
61,000
53,000
216,000

200,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน)
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ

พัฒนาบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศราวุฒิ คล่องดีและบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2563 – 2567
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมติ ครม.เฟสที่ 2
9. หลักการและเหตุ
การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพ ตาม
กฎกระทรวง และการจัดทำแผนงานโครงการ ตามเป้าประสงค์ ค่านิยมของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และ พันธกิจ ซี่งสอดคล้องกับอุดมการณ์
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กฎกระทรวงศึกษาธิการการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของชาติในอีก 20 ปีข้างหน้าในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรที่ 62 ให้
มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ
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หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก หลักเกณฑ์ และวิธี การในการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมิน
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คนละ 84,000 บาท/คน/ปี ตลอดจนงบประมาณเรียนฟรี
15 ปี ซึ่งเป็นงบประมาณที่มากมาย ดังนั้ นจึงมีความเป็นที่ต้องบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียนของทางราชการ ตลอดจนใช้งบประมาณตามกรอบของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพื่อที่งบประมาณดังกล่าวจะลงไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง ตามเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนา
นักเรียนให้ไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มงบประมาณและแผนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานแผนงานและงบประมาณ และอื่น ๆ มีการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นกลุ่มงบประมาณและแผนงาน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อ กำกับ ติดตาม
และบริหารจัดการด้านงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบใช้เงินในรอบปีงบประมาณ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใน
กลุ่มงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน ด้านงานการเงิน บัญชี พัสดุ ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตลอดจนให้บริการกับบุคลากรที่มารับ
บริการด้วยความรวดเร็วและประทับใจ
10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาสำนักงานให้ทันสมัยและมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
3. เพื่อให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1. บุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ร้อยละ 100
11.1.2. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ มีผลการ
ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
11.1.3 งานพัสดุสามารถลงเลขครุภัณฑ์ประจำปีได้ ร้อยละ 100
11.1.4 มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
11.1.5. สำนักงานได้รับการปรับปรุง และมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำงานที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
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11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1. บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2. โรงเรียนมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
1.การพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/อบรม
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สบว. สพฐ. เป็นต้น
2. การประเมินผล - ดำเนินการจัดทำข้อมูลการายงาน
การปฏิบัติงานด้าน ให้เป็นปัจจุบัน
บัญชีของส่วน
- ส่งแบบรายงานตามช่วงเวลาที่
ราชการ
หน่วยงานกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรได้รับการพัฒนา
งานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
ร้อยละ 100

3. การลงเลข
ครุภัณฑ์ประจำปี

งานพัสดุสามารถลงเลข
ครุภัณฑ์ประจำปีได้ ร้อยละ
100
สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

4. สรุปแผนงาน
โครงการประจำปี

- งานพัสดุสามารถลงเลขครุภัณฑ์
ได้อย่างเป็นระบบ เมื่อมี
คณะกรรมการตรวจรับ
- จัดทำแผนงานโครงการประจำปี
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการ
- สรุปแผนงานโครงการประจำปี

แหล่งข้อมูล
- แบบรายงานผล
การพัฒนา

การประเมินผลการปฏิบัติงาน - ผลการประเมิน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ
จากหน่วยงานที่
ประจำปีงบประมาณ มีผลการ ตรวจสอบ
ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
- แบบรายงาน
การลงทะเบียน
รหัสครุภัณฑ์
- แบบรายงาน
สรุปผลการ
ประเมินโครงการ

13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63 โครงการ ภาคเรียนที่ 1/2563
2. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ให้กับผู้รับผิดชอบตาม
โครงการต่างๆ
3. ลงเลขครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

วัน เดือน ปี
ต.ค.2563

งบประมาณ
-

ต.ค.-ธ.ค.2563

-

ต.ค.-ธ.ค.2563

-
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ไตรมาส

กิจกรรมที่ดำเนินการ
4. ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
5. จัดส่งแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
6. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน
บัญชี พัสดุ เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วัน เดือน ปี
ต.ค.-ธ.ค.2563

งบประมาณ
-

ต.ค.2563

-

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
1. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
1 ม.ค.64 - 31 มี.ค. 64 ครุภัณฑ์ ให้กับผู้รับผิดชอบตาม
โครงการต่างๆ
2. ลงเลขครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
3. ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
4. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน
บัญชี พัสดุ เป็นต้น
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี
ม.ค.-มี.ค.2564

งบประมาณ
-

ม.ค.-มี.ค.2564
ม.ค.-มี.ค.2564

-

6. พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ต.ค.2563

40,000
40,000

มกราคม 2564

20,000

26-31 มี.ค.2564

บันทึกขอใช้เงิน
อุดหนุนทั่วไป
80,000
65,000

มีนาคม 2564

165,000
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ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 3
1. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
1 เม.ย.64 - 31 มิ.ย. 64 ครุภัณฑ์ ให้กับผู้รับผิดชอบตาม
โครงการต่างๆ
2. ลงเลขครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
3. ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
4. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน
บัญชี พัสดุ เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

วัน เดือน ปี
เม.ย.-มิ.ย.2564

งบประมาณ
-

เม.ย.-มิ.ย.2564
เม.ย.-มิ.ย.2564

-

ไตรมาส
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 4
1. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
1 ก.ค.64 - 31 ก.ย. 64 ครุภัณฑ์ ให้กับผู้รับผิดชอบตาม
โครงการต่างๆ
2. ลงเลขครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
3. ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
4. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน
บัญชี พัสดุ เป็นต้น
5. จัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี
งบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี
ก.ค.-ก.ย. 2564

งบประมาณ
-

ก.ค.-ก.ย. 2564
ก.ค.-ก.ย. 2564

-

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

เม.ย.2564

40,000
40,000

ก.ค.-ก.ย. 2564

15,000
บันทึกขอใช้เงิน
อุดหนุนทั่วไป
100,000
115,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 360,000 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
180,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หมวดที่ 7 อุดหนุนรายหัวทั่วไป(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
180,000
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รวมเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรร
360,000

หมายเหตุ
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน 360,000 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
1 วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน บัญชี พัสดุ
หมึกพิมพ์เลเซอร์
8
2,500
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
สมุดบันทึกงานบัญขี
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่
1

2

3

รายการ

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน บัญชี พัสดุ
หมึกพิมพ์เลเซอร์
3
2,500
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
สมุดบันทึกงานบัญขี
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานการเงิน บัญชี พัสดุ
ค่าลงทะเบียน
ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2563
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

20,000
8,000
2,000
10,000

รวม
ครุภัณฑ์

-

40,000
20,000
8,000
2,000
10,000

40,000
งบประมาณ
ค่าใช้สอย

-

30,000
24,000
4,800
6,200

ค่าวัสดุ

7,500
2,500
500
9,500

-

รวม
ครุภัณฑ์

-

-

20,000
7,500
2,500
500
9,500

65,000
30,000
24,000
4,800
6,200
80,000

165,000
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ที่
1

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน บัญชี พัสดุ
หมึกพิมพ์เลเซอร์
8
2,500
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
สมุดบันทึกงานบัญขี
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

20,000
8,000
1,000
11,000

รวม
ครุภัณฑ์

-

40,000
20,000
8,000
1,000
11,000

40,000

15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ที่
1

2

รายการ

จำนวน ราคา/
หน่วย ค่าตอบแทน
วัสดุ อุปกรณ์ งานการเงิน บัญชี พัสดุ
หมึกพิมพ์เลเซอร์
2
2,500
หมึกพิมพ์ (คณะสี)
สมุดบันทึกงานบัญขี
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น
แฟ้ม แล๊คซีน กรรไกร กาว
ปลั๊กไฟ เมาท์ เป็นต้น
จัดทำแผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. สพม.22 / คลังจังหวัด / สพฐ.
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สพม.22 / คลังจังหวัด / สบว. / สพฐ.

งบประมาณ
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
ครุภณ
ั ฑ์

-

5,000
2,000
1,000
8,000

-

15,000
5,000
2,000
1,000
8,000

-

-

-

100,000
115,000
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

บุคลากรในสำนักงานกลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน มีประสิทธิภาพในการทำงาน งานต่างๆใน
สำนักงานกลุ่มงานงบประมาณและแผนงานมีวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
และมีทะเบียนควบคุมตรวจสอบได้
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายศราวุฒิ คล่องดี)
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
จำนวนที่ได้รับทั้งหมด 180,000 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1
1.1
1.2

หมวดที่ 2
2.1
2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 7
40,000
85,000
40,000
15,000

80,000
100,000

360,000

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายศราวุฒิ คล่องดี)
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
งานธนาคารโรงเรียน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพากร การสรรพ์ , นางสาวกัลยา วิเศษศรี
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นั กเรีย นเห็ น คุณ ค่าของตนเอง มีวินั ยในตนเอง ปฏิบั ติตามหลั กธรรมของพระพุ ทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ
4. นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรู้ รู้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
5. นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู มิ ใจในชาติ บ้ า นเมื อ งและท้ อ งถิ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นั ก เรี ย นมีจิ ตมุ่ งที่ จ ะทำประโยชน์ และสร้างสิ่ งที่ ดี งามให้ กับ สั งคม มี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
9. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 –
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนและการรบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
6. สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
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8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นักเรียนไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ตําแหน่งไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99
3. นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR
4. นั ก เรี ย นมี ผ ลการประเมิ น ประดั บ นานาชาติ ข องกลุ่ ม ประเทศ OECD (PISA) สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นักเรียนไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ตําแหน่งไม่ตำ่ กว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99
3. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT 2) อยู่ในตําแหน่งไม่ตำ่ กว่าเปอร่เซ็นไทล์ที่ 90
4. นักเรียนมีศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR
5. นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละปี จํานวนไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ศึกษาต่อทางด้าน
STEM (ไม่รวมแพทยศาสตร์) ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ตำ่ กว่าปีละ 12 ทุน และได้ทุนศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ไม่ตำ่ กว่าปีละ 60 ทุน และในจํานวนทั้งหมดนี้ศึกษาต่อ ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นนักวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 10
6. โครงงานของนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 70
โครงงาน ในจํานวนนี้ 50 โครงงานได้รางวัลในระดับต่าง ๆ
7. นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 150 คน ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ได้ รับเหรียญรางวัลไม่ น้อยกว่า 50 เหรียญ และได้ รับการคัดเลือกเข้าค่ายเพื่อ
คัดเลือกผูแ้ ทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ค่าย 1 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
9. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเน้นให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนที่เน้นการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำ การอยู่ร่วมกันในหอพักจึงจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการจัดการที่ดีสิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องจัดระบบคือการจัดระบบบริหารเรื่องการเงิน
ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ประสานไปยังธนาคารออมสิน ภาค 11 เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นเพื่อ
ฝึกนิสัยการประหยัดอดออมของนักเรียนและนำเงินทีอ่ อมได้มาฝากธนาคารโรงเรียนเพื่อป้องกันการสูญหายและ
ไว้ใช้จ่ายในอนาคต
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10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและออม
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการบริหารเงินอย่างเป็นระบบ ตามคำกล่าวที่ว่า “ใช้ 3 ส่วน ออม 1 ส่วน”
3. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารงานระบบธนาคารและการบริการที่ดี
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีสมุดเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
2. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้ามาใช้บริการรับฝากเงิน - ถอนเงินกับธนาคารโรงเรียนอย่างน้อยวันละ 10คน
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม และมีระบบในการจัดการด้านการเงินของตนเอง
2. นักเรียนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานธนาคารโรงเรียน
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่
ต้องการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ดำเนินการ
1. มีสื่อวัสดุ – 1. จัดทำ สื่อ-อุปกรณ์ ที่ใช้ใน 1. มีการใช้ สื่อ อุปกรณ์ ที่
-นิเทศการใช้สื่อ
อุปกรณ์ที่พร้อม
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทันสมัย ร้อยละ 100 เพื่อ
-แบบบันทึกการนิเทศสื่อ
สำหรับการปฏิบัติ ให้นักเรียนสนในมาใช้บริการ ให้บริการ
- ทะเบียนสื่อ
หน้าที่
2. มีแผนงาน
1. เขียนแผนปฏิบัติการ และ 1. มีการใช้แผนปฏิบัติการตาม -แบบประเมินโครงการ
โครงการที่ถูกต้อง จัดกิจกรรมตามโครงการที่ โครงการ ร้อยละ 100 ของการ -แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
เหมาะสม
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
มอบหมาย
3. มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
4. มีเจ้าหน้าที่
ธนาคารออมสิน
แนะนำให้ความรู้
ในการปฏิบัติ
หน้าที่

1.ปรับปรุงสำนักงานธนาคาร 1. มีห้องสำนักงานธนาคาร
-แบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี โรงเรียนทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติ การใช้ห้อง
หน้าที่
1. เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ออมสิน สาขามุกดาหาร มา
ให้ความรู้และฝึกทักษะการ
ปฏิบัติหน้าที่

-แบบประเมินความพึงพอใจ
1. นักเรียนที่เป็นพนักงาน
ธนาคารโรงเรียนมีความรู้
ของผู้เข้ารับบริการ
ความสามารถและมีทักษะในการ
ให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการคิด
เป็นร้อยละ 100 ของพนักงาน
ธนาคารโรงเรียนทั้งหมด
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13. วิธีการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาศ 1 (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) จำนวนเงิน 8,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.30 น.-21.00 น.
4. พนักงานธนาคารโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการถูกต้อง
มอบหมาย
ตามหลักบริการของธนาคารโรงเรียน
5.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ
1222.50
7,250
8,472.50
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ไตรมาศ 2 (1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64) จำนวนเงิน 28,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.-30 น.-21.00 น.
4.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
5. ดำเนินการเหมารถรับจ้างในกิจกรรมศึกษาดูงานนอก ส่งเสริมให้พนักงานธนาคารโรงเรียนมี
สถานที่แบบค้างแรมแก่พนักงานงานธนาคารโรงเรียน
ความรู้ความเข้าใจมีทักษะให้ดียิ่งขึ้น
6. จัดกิจกรรมนำนักเรียนพนักงานธนาคารโรงเรียนศึกษา เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน มีความรู้
ดูงานนอกสถานที่แบบค้างแรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำ
7.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณ
1,222.50
7,250

10,000
10,000
28,472.50
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ไตรมาศ 3 (1 เม.ย.64 – มิ.ย.64) จำนวนเงิน 8,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.-30 น.-21.00 น.
4. พนักงานธนาคารโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการถูกต้อง
มอบหมาย
ตามหลักบริการของธนาคารโรงเรียน
5.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
6.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ
1222.50
7,250
8,472.50
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ไตรมาศ 4 (1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) จำนวนเงิน 8,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2 .ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.-30 น.-21.00 น.
4. พนักงานธนาคารโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการถูกต้อง
มอบหมาย
ตามหลักบริการของธนาคารโรงเรียน
5.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
6.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ
1222.50
7,250
8,472.50
50,000
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14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน……………50,000………………… บาท
14.1 รายละเอียดการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/
หน่วย

จำนวน หมาย
เงิน
เหตุ

1. ถุงใสขนาดเล็ก

4 แพ็ค

50

200

2. ยางรัดถุง

2 ห่อ

120

240

3. ลวดหนีบกระดาษ

1 กล่อง

250

250

4. เครื่องสำหรับเจาะกระดาษ (ขนาดใหญ่)

1 อัน

400

400

5. แม็กซ์เย็บกระดาษ (ขนาดเล็ก)

2 อัน

40

80

6. แม็กซ์เย็บกระดาษ (ขนาดกลาง)

2 อัน

100

200

7. หมึกเติมแท่นประทับ

2 ขวด

100

200

8. ลูกแม็กซ์เบอร์ใหญ่สำหรับเข้าเล่ม

1 กล่อง

120

120

9. ลูกแม็กซ์เบอร์ 35

1กล่องใหญ่

200

200

10. ลูกแม็กซ์เบอร์ 10

1 กล่องใหญ่

200

200

11. ปากกาแดง / น้ำเงิน

2 กล่อง

200

400

12. ปลั๊กไฟ

2 อัน

200

400

13. คลิปดำหนีบกระดาษ (ขนาดกลาง)

2 โหล

150

300

14. ตรายาง

3 อัน

120

360

15. กรรไกร

2 อัน

70

140

16. แฟ้มใส่เอกสาร (ตราม้าสีชมพู)

10 อัน

120

1,200

17. ค่าตอบแทนครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ

145 วัน

200

29,000

18. ค่าเหมารถรับจ้างกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 คัน

5,000

10,000

19 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

1 ครั้ง

10,000

10,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000
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15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ………………50,000……………… บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาศ 1 (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) จำนวนเงิน 8,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.30 น.-21.00 น.
4. พนักงานธนาคารโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการถูกต้อง
มอบหมาย
ตามหลักบริการของธนาคารโรงเรียน
5.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
6.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ
1222.50
7,250
8,472.50
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15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาศ 2 (1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64) จำนวนเงิน 28,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.-30 น.-21.00 น.
4.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
5. ดำเนินการเหมารถรับจ้างในกิจกรรมศึกษาดูงานนอก ส่งเสริมให้พนักงานธนาคารโรงเรียนมี
สถานที่แก่พนักงานงานธนาคารโรงเรียน
ความรู้ความเข้าใจมีทักษะให้ดียิ่งขึ้น
6. จัดกิจกรรมนำนักเรียนพนักงานธนาคารโรงเรียนศึกษา เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน มีความรู้
ดูงานนอกสถานทีจ่ ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำ
7.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณ
1,222.50
7,250

10,000
10,000
28,472.50
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15.3 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาศ 3 (1 เม.ย.64 – มิ.ย.64) จำนวนเงิน 8,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.-30 น.-21.00 น.
4. พนักงานธนาคารโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการถูกต้อง
มอบหมาย
ตามหลักบริการของธนาคารโรงเรียน
5.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
6.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ
1222.50
7,250
8,472.50
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15.4 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ไตรมาศ 4 (1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) จำนวนเงิน 8,472.50 บาท
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน
เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2 .ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไตร มีวัสดุ-อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
มาศ
และมีคุณภาพ
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่ นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการดูแล
นอกเวลาราชการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
16.-30 น.-21.00 น.
4. พนักงานธนาคารโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการถูกต้อง
มอบหมาย
ตามหลักบริการของธนาคารโรงเรียน
5.ประสานกับธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร เพื่อขอ
นักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนมี
คำแนะนำปรึกษาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน
6.สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือน เพื่อนำข้อมูลไว้เป็นสารสนเทศในการ
ละ 1 ครั้ง
พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ
1222.50
7,250
8,472.50
50,000

16. สถานที่ดำเนินการ
ห้องธนาคารโรงเรียน อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสินภาค 11 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. นักเรียนมีนิสัยรักการออม ร้อยละ 90
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารบริการลูกค้ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 100
3. นักเรียนมีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต ร้อยละ 90
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวทิพากร การสรรพ์)
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. โครงการ
พัฒนางานหอพักนักเรียนประจำ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรงานหอพักนักเรียนประจำ
3. สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สอดคล้องกับเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนตามมติ ครม.
1. นั กเรีย นเห็ น คุณ ค่าของตนเอง มีวินั ยในตนเอง ปฏิบัติตามหลั กธรรมของพระพุ ทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
มี ค วามรั ก และความภาคภู มิ ใจในชาติ บ้ า นเมื อ งและท้ อ งถิ่ น เป็ น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. นั ก เรี ย นมี จิ ต มุ่ งที่ จ ะทำประโยชน์ และสร้างสิ่ งที่ ดี งามให้ กับ สั งคม มี ค วามรับ ผิ ดชอบต่อ สั งคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
9. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
5. สอดคล้องกับเป้าหมายแผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปีงบประมาณ 2563–
2567
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6.สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรเพื่ อ จั ด การศึ ก ษาสำหรั บ ผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำงานระดับนานาชาติ
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
7. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามมิ ครม.เฟสที่ 1
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามมิ ครม.เฟสที่ 2
-
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9. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข มาตรา 22 การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ าผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้
เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญ ญา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องตามความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
มาตรา30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนทำการวิจัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนอยู่ประจำ จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตลอดจนการวางแผนดำเนินงานในด้านการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิต ให้
สอดคล้องกับบริบทและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี งานหอพักนักเรียนประจำมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการดูแลหอพักนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ภายในและบริเวณ
โดยรอบหอพักให้ ถูกสุขลักษณะ สะอาด และสงบ ปกครองดูแลนักเรียนให้ ประพฤติตนตามระเบียบของทาง
โรงเรียน ติดต่อประสานงานกับ พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแล ขัดเกลาทางสังคม รวมทั้งให้นักเรียน
อยู่ร่วมกันในหอพักของโรงเรียนอย่างมีความสุข มีบรรยากาศของกัลยาณมิตร รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10.วัตถุประสงค์
10.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนางานหอพักนักเรียนประจำ ให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน บ่มเพราะและ
พัฒนาคุณลักษณะให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
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10.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนั ก เรี ย นให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายและอุ ด มการณ์ ข องโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์
2. เพื่อจัดหาปัจจัย 4 ให้เพียงพอสำหรับนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรงานหอพักให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
11. เป้าหมายและผลผลิต
11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 มีผลการประเมินวิชากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ
ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 100
11.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.6 มีผลการประเมินวิชาทักษะชีวิตนักเรียนประจำเฉลี่ย 3 ปีระดับ 3
ขึ้นไป ร้อยละ 95
11.1.3 นักเรียนได้รับเครื่องแบบนักเรียน เครื่องนอน อาหารทีเ่ พียงพอ ร้อยละ 100
11.1.4 ครูผู้ปกครองหอพักได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ร้อยละ 100
11.1.5 โรงเรียนมีการบริการจัดการหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85
11.1.6 นักเรียนมีความพึงพอใจในการอยู่หอพักในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85
11.1.7 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหอพักในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85
11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
11.2.1 นักเรียนหอพักทุกคนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในหอพักได้อย่างมีความสุข
11.2.2 หอพักได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
11.2.2 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความไว้วางใจในการอยู่พักของนักเรียน
11.2.4 ครูผู้ปกครองหอพักมีวิธีปฏิบัติในการดูแลนักเรียนประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลผลิตที่ต้องการ
ต้องการ
ภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. การประเมิน
- ครูผู้ปกครองหอพักแจ้งวิชากิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาทักษะ พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำพร้อม
ชีวิตนักเรียนประจำ
เกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ
- ครูผู้ปกครองหอพักจัดกิจกรรมพัฒนา
ตามตัวชี้วัด
- ครูผู้ปกครองหอพัก ปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่
ของนักเรียนประจำ
- ครูผู้ปกครองหอพัก ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนระดับชั้น
ม.1-3 มีผลการ
ประเมินวิชากิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนประจำ
ในระดับ ดี ขึ้นไป
ร้อยละ 100

แหล่งข้อมูล
แบบรายงาน
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต
นักเรียนประจำ
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2. การประเมินวิชา
ทักษะชีวิตนักเรียน
ประจำ

3. ปัจจัย 4

นักเรียน
- แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน
ผู้ปกครองทราบ
- ครูผู้ปกครองหอพักแจ้งวิชาทักษะชีวิต
นักเรียนประจำพร้อมเกณฑ์การ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ
- ครูผู้ปกครองหอพักจัดกิจกรรมพัฒนา
ตามตัวชี้วัด
- ครูผู้ปกครองหอพัก ปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่
ของนักเรียนประจำ
- ครูผู้ปกครองหอพัก ประเมินผล
นักเรียน
- แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน
ผู้ปกครองทราบ
- บันทึกจัดซื้อ จ้าง ตามระเบียบพัสดุ
- พัสดุโรงเรียนดำเนินการ
- ตรวจรับงานจัดซื้อ จ้างตามระเบียบ

4. การพัฒนาครู
ผู้ปกครองหอพัก

- บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
- ทำคำสั่งไปราชการ
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามตารางการ
- รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

5. การให้บริการด้าน
หอพัก

- จัดทำแบบสอบถาม

7. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหอพัก

- จัดทำแบบสอบถาม

7. ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อหอพัก

- จัดทำแบบสอบถาม

นักเรียนระดับชั้น ม.6
มีผลการประเมินวิชา
ทักษะชีวิตนักเรียน
ประจำเฉลี่ย 3 ปี
ระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละ 95

แบบรายงาน
วิชาทักษะชีวิต
นักเรียนประจำ

นักเรียนได้รับ
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องนอน อาหารที่
เพียงพอ ร้อยละ 100
ครูผู้ปกครองหอพัก
ได้รับการพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ร้อยละ 100

แบบรายงาน
การตรวจรับ
งาน
แบบรายงาน
การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

โรงเรียนมีการบริการ
แบบสอบถาม
จัดการหอพักให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85
นักเรียนมีความพึงพอใจ แบบสอบถาม
ในการอยู่หอพักในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 85
ผู้ปกครองนักเรียนมี
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหอพักใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85
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13. วิธีดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ค่าสาธารณูปโภค

วัน เดือน ปี
ต.ค.-ธ.ค.2563

งบประมาณ
450,000

2. ค่าอาหารนักเรียน
พ.ย.-ธ.ค.2563 10,054,800
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3.1 ค่าเครื่องแต่งกายในการอยู่ประจำ
พ.ย.2563
3.2 ค่าซักรีด
3.2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานซักรีด
พ.ย.-ธ.ค.2563
199,800
3.2.2 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยา ต.ค.-ธ.ค.2563
180,000
ปรับผ้านุ่ม น้ำยาป้ายคอเสื้อ เป็นต้น
4. ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก
4.1 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
ต.ค.-ธ.ค.2563
270,000
4.2 ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ
พ.ย.-ธ.ค.2563
40,000
4.3 ค่าจ้างเหมายามหญิง
พ.ย.-ธ.ค.2563
42,000
4.4 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 2 คน
ต.ค.-ธ.ค.2563
36,800
4.5 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ต.ค.-ธ.ค.2563
50,000
ครูผู้ปกครองหอพักครูผู้นิเทศ
5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
5.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ปกครองหอพัก
ต.ค.2563
250,000
5.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอพัก
ต.ค.-ธ.ค.2563
300,000
5.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำนักงานหอพัก ต.ค.-ธ.ค.2563
50,000
5.4 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น อาคารสถานที่
ต.ค.-ธ.ค.2563
400,000
ภูมิทัศน์ในหอพัก ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
5.5 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
ต.ค.-ธ.ค.2563
50,000
5.6 กิจกรรมดับไฟเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
พ.ย.2563
30,000
5.7 กิจกรรมทำบุญหอพัก
พ.ย.2563
5,000
5.8 บริการด้านสุขภาพนักเรียน
ต.ค.-ธ.ค.2563
45,000
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 1
12,444,400
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.64 - 31 มี.ค. 64

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.64 - 31 มิ.ย. 64

กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. ค่าสาธารณูปโภค

วัน เดือน ปี งบประมาณ
ม.ค.-มี.ค.2564
450,000

2. ค่าอาหารนักเรียน
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3.1 ค่าเครื่องแต่งกายในการอยู่ประจำ
ก.พ. 2564
188,022
3.2 ค่าซักรีด
3.2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานซักรีด
ม.ค.-มี.ค.2564
299,700
3.2.2 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยา ม.ค.-มี.ค.2564
240,000
ปรับผ้านุ่ม น้ำยาป้ายคอเสื้อ เป็นต้น
4. ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก
4.1 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
ม.ค.-มี.ค.2564
270,000
4.2 ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ
ม.ค.-มี.ค.2564
60,000
4.3 ค่าจ้างเหมายามหญิง
ม.ค.-มี.ค.2564
63,000
4.4 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 2 คน
ม.ค.-มี.ค.2564
36,000
4.5 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ม.ค.-มี.ค.2564
50,000
ครูผู้ปกครองหอพักครูผู้นิเทศ
5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
5.1จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอพัก
ม.ค.-มี.ค.2564
300,000
5.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำนักงานหอพัก ม.ค.-มี.ค.2564
50,000
5.3 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น อาคารสถานที่
ม.ค.-มี.ค.2564
300,000
ภูมิทัศน์ในหอพัก ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
5.4 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
ม.ค.-มี.ค.2564
50,000
5.5 กิจกรรมทำบุญหอพัก
ม.ค.2564
5,000
5.6 กิจกรรม Open House
ก.พ.2564
110,000
5.7 บริการด้านสุขภาพนักเรียน
ม.ค.-ก.พ.2564
45,000
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 2
2,516,722
กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี งบประมาณ
1. ค่าสาธารณูปโภค
เม.ย.-มิ.ย.2564
485,000
2. ค่าอาหารนักเรียน
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3.1 ค่าเครื่องแต่งกายในการอยู่ประจำ

พ.ค.- มิ.ย.2564 10,054,800
เม.ย.2564

1,780,000
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ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4
1 ก.ค.64 - 31 ก.ย. 64

3.2 ค่าซักรีด
3.2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานซักรีด
พ.ค.-มิ.ย.2564
199,800
3.2.2 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยา พ.ค.-มิ.ย.2564
180,000
ปรับผ้านุ่ม น้ำยาป้ายคอเสื้อ เป็นต้น
4. ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก
4.1 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
เม.ย.-มิ.ย.2564
270,000
4.2 ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ
พ.ค.-มิ.ย.2564
40,000
4.3 ค่าจ้างเหมายามหญิง
พ.ค.-มิ.ย.2564
42,000
4.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 2 คน
เม.ย.-มิ.ย.2564
36,400
4.5 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เม.ย.-มิ.ย.2564
50,000
ครูผู้ปกครองหอพักครูผู้นิเทศ
5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
5.1จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอพัก
เม.ย.-มิ.ย.2564
380,000
5.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำนักงานหอพัก เม.ย.-มิ.ย.2564
45,000
5.3 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น อาคารสถานที่
เม.ย.-มิ.ย.2564
400,000
ภูมิทัศน์ในหอพัก ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
5.4 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
เม.ย.-มิ.ย.2564
50,000
5.5 กิจกรรมทำบุญหอพัก
มิ.ย.2564
5,000
5.6 กิจกรรมดับไฟเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
มิ.ย.2564
75,000
5.7 บริการด้านสุขภาพนักเรียน
พ.ค.-มิ.ย.2564
42,000
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 3
14,135,000
กิจกรรมที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี งบประมาณ
1. ค่าสาธารณูปโภค
ก.ค.-ก.ย.2564
485,000
2. ค่าอาหารนักเรียน
ก.ค.–ก.ย.2564
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3.1 ค่าเครื่องแต่งกายในการอยู่ประจำ
3.2 ค่าซักรีด
3.2.1 ค่างจ้างเหมาพนักงานซักรีด
ก.ค.-ก.ย.2564
3.2.2 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยา ก.ค.-ก.ย.2564
ปรับผ้านุ่ม น้ำยาป้ายคอเสื้อ เป็นต้น
4. ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก
4.1 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
ก.ค.-ก.ย.2564

299,700
270,000

270,000
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4.2 ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ
4.3 ค่าจ้างเหมายามหญิง
4.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 2 คน
4.5 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ครูผู้ปกครองหอพักครูผู้นิเทศ
5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
5.1จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในหอพัก
5.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำนักงานหอพัก
5.3 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น อาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ในหอพัก ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
5.4 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
5.5 กิจกรรมทำบุญหอพัก
5.7 บริการด้านสุขภาพนักเรียน
รวมงบประมาณไตรมาสที่ 4

ก.ค.-ก.ย.2564
ก.ค.-ก.ย.2564
ก.ค.-ก.ย.2564
ก.ค.-ก.ย.2564

60,000
63,000
36,800
50,000

ก.ค.-ก.ย.2564
ก.ค.-ก.ย.2564
ก.ค.-ก.ย.2564

300,000
80,000
400,000

ก.ค.-ก.ย.2564
ส.ค.2564
ก.ค.-ก.ย.2564

50,000
5,000
42,000
2,411,500

14. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ 2564 จำนวน 31,507,622 บาท
รายการหมวดเงินงบประมาณ
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียนอื่น
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามบริบทของ

หมายเหตุ
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ
หมวดที่ 6งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

31,507,622

15. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณจำนวน 31,507,622 บาท
15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/หน่วย

1 ค่าสาธารณูปโภค
3
150,000
2 ค่าอาหารนักเรียน
720
13,965
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3 ค่าเครื่องแต่งกาย
นักเรียน
4 ค่างจ้างเหมาพนักงาน
2
99,900
ซักรีด
5 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่
2
90,000
ผงซักฟอก น้ำยาปรับ
ผ้านุ่ม น้ำยาป้ายคอเสื้อ
เป็นต้น
ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบตั ิงานในหอพัก
6 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
3
15,000
7 ค่าจ้างเหมาพยาบาล
วิชาชีพ
8 ค่าจ้างเหมายามหญิง
9 ค่าจ้างพนักงานขับรถ
3
2 คน
10 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ครูผู้ปกครองหอพัก

ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

-

450,000
10,054,800

-

-

450,000
10,054,800

-

-

-

-

-

199,800

-

-

-

199,800

-

-

180,000

-

180,000

45,000
40,000

-

-

-

270,000
40,000

42,000
36,800

-

-

-

42,000
36,800

-

50,000

-

-

50,000
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ครูผู้นิเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
11 พัฒนาศักยภาพครู
ผู้ปกครองหอพัก
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ในหอพัก
13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ สนง.หอพัก
14 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ในหอพัก ระบบน้ำ
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
15 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
16 กิจกรรมดับไฟเบื้องต้น
และอพยพหนีไฟ
17 กิจกรรมทำบุญหอพัก
18 บริการสุขภาพนักเรียน

1

250,000

-

250,000

-

-

250,000

-

-

-

-

200,000 50,000

300,000

-

-

-

-

35,000

15,000

50,000

-

-

-

400,000

-

-

400,000

1

30,000

-

50,000
30,000

-

-

50,000
30,000

1

5,000

-

5,000

-

-

5,000
45,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 = 12,444,400 บาท
15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ที่

รายการ

จำนวน ราคา/หน่วย

1 ค่าสาธารณูปโภค
3
150,000
2 ค่าอาหารนักเรียน
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3 ค่าเครื่องแต่งกาย
720
นักเรียน
4 ค่างจ้างเหมาพนักงาน
3
99,900
ซักรีด
5 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่
3
80,000
ผงซักฟอก น้ำยาปรับ
ผ้านุ่ม น้ำยาป้ายคอเสื้อ
เป็นต้น
ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบตั ิงานในหอพัก
6 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
3
15,000
7 ค่าจ้างเหมาพยาบาล
3
วิชาชีพ
8 ค่าจ้างเหมายามหญิง
3
-

ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

-

450,000
-

-

-

450,000
-

-

-

188,022

-

188,022

299,700

-

-

-

299,700

-

-

240,000

-

240,000

270,000
20,000

-

-

-

270,000
60,000

21,000

-

-

-

63,000
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9

ค่าตอบแทนพนักงาน
ขับรถ 2 คน
10 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ครูผู้ปกครองหอพัก
ครูผู้นิเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ในหอพัก
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ สนง.หอพัก
13 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ในหอพัก ระบบน้ำ
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
14 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
15 กิจกรรมทำบุญหอพัก
16 กิจกรรมOpen House
17 บริการสุขภาพนักเรียน

3

-

36,000

-

-

-

36,000

3

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

-

-

200,000

50,000

300,000

-

-

-

-

30,000

20,000

50,000

-

-

-

300,000

-

-

300,000

1
1

5,000
110,000

-

50,000
5,000
110,000

-

-

50,000
5,000
110,000
45,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 2= 2,516,722 บาท
ที่

15.1 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 3
จำนวน
ราคา/
รายการ
หน่วย

1 ค่าสาธารณูปโภค
3
2 ค่าอาหารนักเรียน
720 13,965
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3 ค่าเครื่องแต่งกาย
720
นักเรียน
4 ค่างจ้างเหมาพนักงาน
3
99,900
ซักรีด
5 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่
2
ผงซักฟอก น้ำยาปรับ
ผ้านุ่มน้ำยาป้ายคอเสื้อ
เป็นต้น
ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบตั ิงานในหอพัก
6 ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
3
15,000
7 ค่าจ้างเหมาพยาบาล
2
-

ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

-

485,000
10,054,800

-

-

485,000
10,054,800

-

-

1,780,000

-

1,780,000

199,800

-

-

-

199,800

-

-

180,000

-

180,000

270,000
40,000

-

-

-

270,000
40,000
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วิชาชีพ
8 ค่าจ้างเหมายามหญิง
9 ค่าจ้างพนักงานขับรถ
2 คน
10 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ครูผู้ปกครองหอพัก
ครูผู้นิเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ในหอพัก
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ สนง.หอพัก
13 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก
เช่น อาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ในหอพัก
ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า
เป็นต้น
14 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
15 กิจกรรมดับไฟเบื้องต้น
และอพยพหนีไฟ
16 กิจกรรมทำบุญหอพัก
17 บริการสุขภาพนักเรียน

2
3

-

42,000
36,400

-

-

-

42,000
36,400

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

-

-

300,000

30,000

380,000

-

-

-

-

40,000

5,000

45,000

-

-

-

400,000

-

-

400,000

1

75,000

-

50,000
75,000

-

-

50,000
75,000

1

5,000

-

5,000

-

-

5,000
42,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 3=14,135,000 บาท
ที่

15.2 รายละเอียดชี้แจงงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
จำนวน ราคา/หน่วย
รายการ

ค่าตอบแทน

1 ค่าสาธารณูปโภค
3
2 ค่าอาหารนักเรียน
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก
3 ค่าเครื่องแต่งกาย
นักเรียน
4 ค่างจ้างเหมาพนักงาน
3
ซักรีด
5 จัดซื้อวัสดุซักรีด ได้แก่
3

งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม
ครุภัณฑ์

-

-

485,000
-

-

-

485,000
-

-

-

-

-

-

-

-

99,900

-

-

-

299,700

90,000

-

-

270,000

-

270,000

ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม
น้ำยาป้ายคอเสื้อ เป็นต้น

ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบตั ิงานในหอพัก
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6
7

ค่าจ้างครูหอพัก 6 คน
ค่าจ้างเหมาพยาบาล
วิชาชีพ
8 ค่าจ้างเหมายามหญิง
9 ค่าจ้างพนักงานขับรถ
2 คน
10 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ครูผู้ปกครองหอพัก
ครูผู้นิเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)
11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ในหอพัก
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ สนง.หอพัก
13 ค่าซ่อมบำรุงหอพัก เช่น
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ในหอพัก ระบบน้ำ
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
14 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
15 กิจกรรมทำบุญหอพัก
16 บริการสุขภาพนักเรียน

3
3

15,000
-

270,000
20,000

-

-

-

270,000
60,000

3
3

-

21,000
36,800

-

-

-

63,000
36,800

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

-

-

250,000

50,000

300,000

-

-

-

-

65,000

15,000

80,000

-

-

-

400,000

-

-

400,000

1

5,000

-

50,000
5,000

-

-

50,000
5,000
42,000

รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 4= 2,411,500บาท
16. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สบว. / สพฐ. อื่นๆ
18. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนได้รับการบ่มเพราะให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นผู้นำและต้นแบบให้กับคนอืน่ ๆได้
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(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมาริษา ศรีพิมพ์)
ตำแหน่งครูผู้ปกครองหอพัก

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ ตรวจสอบโครงการ
(นายประกาศ อ่อนตาม)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารหอพักนักเรียนประจำ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ
(นายธีระศักดิ์ คนตรง)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน

(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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แบบสรุปแผนการใช้งบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาหอพักนักเรียนประจำ จำนวนที่ได้รับ 31,507,622 บาท
งบประมาณไตรมาส/
หมวดหมู่งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
รวมทั้งหมด

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2
1.1 1.2 2.1 2.2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6
12,444,400
2,516,722
14,135,000
2,411,500
31,507,622

ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมาริษา ศรีพิมพ์)
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แผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
-------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนห้องเรียน Education Hub
(
) โครงการใหม่
(  ) โครงการต่อเนื่อง
2. กลุ่มงาน
(  ) วิชาการ
กลุม่ งานโครงการ Education Hub
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวสิริณ
จำนรรจ์สิริ
หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ
2. นาย สุวิวชั ร
สมมาตย์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ
3. นายคมสรรค์
ศัตรูพ่าย
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ
4. นางกิตติญา
โภคสวัสดิ์
กรรมการ
5. Miss Le Thi Phuong Lien
กรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก
สำราญพรหม
กรรมการ
7. คณะครูต่างชาติกลุ่มงานโครงการ Education Hub
กรรมการ
8. นางสาวณัฐรินทร์
บำรุงตา
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเอมวลี
พวงเพ็ชร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย/การตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
3.1 สอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ของ สพฐ. ดังนี้
ข้อที่1 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ข้อที่ 3 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3.2 สอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ของ สพม. 22 นครพนม - มุกดาหาร ดังนี้
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความ
สามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
3.3 สอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์/อุดมการณ์ของโรงเรียน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากรจัดการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่
กับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาโรงเรียนตามาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.4 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี3้ .1 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆรอบตัว
ตัวบ่งชี3้ .2 มีทักษะในการฟัง พูด อ่านเขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี3้ .3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ตัวบ่งชี3้ .4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ตัวบ่งชี4้ .1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 4.2 วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองนำเสนอวิธีคิด
ตัวบ่งชี4้ .3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี4้ .4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ 11.2จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 13สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3.5 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน(มี 4 ข้อ)
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. นักเรียนมีจิตวิญาณ เห็นคุณค่า และมีทักษะเบื้องต้นของความเป็นนักวิจัย
นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. นักเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีทักษะชีวิตที่ดี
2. มาตรฐานด้านหลักสูตร (มี 1ข้อ)
1. หลักสูตรของโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
3. มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (มี 1ข้อ)
1. นโยบายและแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
3.6 สอดคล้องตัวบ่งชี้ของสมศ. ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านผลผลิต
1. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้
2. นักเรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ด้านผลลัพธ์
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และนักเรียนมีการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพตามศักยภาพของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมผู้เรียน
1. มาตรการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน
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4. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญดังนั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในโครงการ Education Hub มุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมส่วนรวม และเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล จำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4
ทักษะ ได้แก่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ การ
สื่อสาร และใช้ในชีวิตประจำวันนั้น นักเรียนควรได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบดังนั้นเพื่อให้
นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด และระดับภาค กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายสาน
ฝันเข้าสู่มหาวิทยาลัย กิจกรรม PRE O-NET, CEFR TEST, STEM, ค่ายวิชาการ, Science Fairs, กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และภาษา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่
ดี เก่ง และความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาในประเทศขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
5.1 .1.เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.1 2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการฟังและอ่าน
5.1 3.เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนร้อยละ 5
5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
5.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญและนักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
5.2.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความสามารถในการทดสอบ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น O-Net,
CEFR etc. ให้สูงขึ้นและบรรลุตามเป้าหมาย
5.2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของ
ตนเองได้รับประสบการณ์จำลองของค่ายเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการทำงานเชิงวิชาการ เป้าหมาย ด้านปริมาณจัดค่าย
สะเต็มเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.6 จำนวน 110 คน
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5.2.4 เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
Open House of Education Hub
5.2.5 เพื่อพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี จัดซื้อ จัดหา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.2.6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การติดต่อสื่อสารและมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณะชนและเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาต่างๆ
5.2.7 เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้าง Profile ที่มีข้อมูลตัวเอง ความสนใจพิเศษ ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยรวมทั้งนักเรียนสามารถเขียน e-mail ผ่านทางเว็บไซต์และการเขียนทางวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.2.8 เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานของโครงการ Education Hub และหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพการบริหารจัดการและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีเยี่ยม
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
6.1.1 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีแผนการจัดการเรียนรู้และ
วิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างน้อยคนละ1รายวิชาและนักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับดี(เกรด 3) ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
6.1.2 นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-Net, CEFR Test ที่สูงขึ้นและสูงกว่า
เกณฑ์ระดับมาตรฐานของชาติ
6.1.3 ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีประสบการณ์ และได้รับรางวัลต่างๆในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานหรือองค์กรภายในและภายนอก
6.1.4 คณะครู นักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพิ่มขึ้น
6.1.5 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์จากการแข่งขันในระดับโรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการพูด
สุนทรพจน์ในสถาบันต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.6 นักเรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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7. สถานที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 281 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โรงเรียนในเครือข่าย
วิทยากรท้องถิ่น และสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8. กิจกรรมที่ดำเนินการ
ที่
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
2.1 จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.2 จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.

3.

4.

จัดกิจกรรมซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
- ประชุมวางแผน ในการซื้อหนังสือ
- สำรวจหนังสือที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ม.2 – 6
- ประชุมวางแผนงานโครงการ
- เสนอโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมวางแผน การจัดการเรียนการสอนเสริม
นอกเวลาเรียน
- สำรวจรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมนอกเวลา
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาคภาษาอังกฤษ
- ประชุมวางแผนงานโครงการ
- เสนอโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- ประสานงานวิทยากรภายนอก
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาที่ดำเนินการ

ต.ค. 63 – ก.ย 64

หลักฐานอ้างอิง
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน Education Hub
- บันทึกหลักฐานการ
ประชุม
- ภาพถ่าย
-รายงานผลการดำเนินงาน
-แบบสอบถาม
-ประกาศนียบัตร

ต.ค. 63 – ก.ย 64

ต.ค. 63 – ก.ย 64

ต.ค. 63 – ก.ย 64

เอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน Education Hub
- บันทึกหลักฐานการประชุม
- ภาพถ่าย
-รายงานผลการดำเนินงาน
-แบบสอบถาม
-ประกาศนียบัตร
- บันทึกหลักฐานการประชุม
- ภาพถ่าย
-รายงานผลการดำเนินงาน
-แบบสอบถาม
-ประกาศนียบัตร
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6

7

กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ CEFR, TOEIC, TOEFL และอื่นๆ
- ประชุมวางแผนงานโครงการ
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโครงการ
Education Hub
- ประชุมวางแผนงานโครงการ
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
- ประชุมวางแผนงานโครงการ
- ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ต.ค. 63 – ก.ย 64

-รายงานผลการดำเนินงาน
-ประกาศนียบัตร

ต.ค. 63 – ก.ย 64

- บันทึกหลักฐานการ
ประชุม
- ภาพถ่าย
-ประกาศนียบัตร
- บันทึกหลักฐานการ
ประชุม
- ภาพถ่าย

ต.ค. 63 – ก.ย 64

9. งบประมาณ งานนี้ใช้งบประมาณ บาท รายละเอียดดังนี้
ที่ รายการ
1 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน ม.2-6
2 จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มภาคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
STEM inspire to science projects
3 จัดกิจกรรมซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
4 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มคุณภาพผู้เรียน ม. 2 – 6

5
6

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานนอกสถานที่

กิจกรรมการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR,
TOEIC, TOEFL ของนักเรียน
7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโครงการ Education Hub
8 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
9 ค่าจ้างบุคลากรโครงการ Education Hub
10 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ประจำปี
11 ค่าบริหารจัดการส่วนกลาง

จำนวนเงิน

หมายเหตุ
130,000
130,000
260,000
300,000
300,000

44,000
11,000
50,000
40,000
3,800,000
400,000

- ค่าสอนนอกเวลาครูไทย
และครูต่างชาติ 10 คน
- ค่าจ้างเหมาวิทยากร
ภายนอก 2 คน
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500,000
1,000
1,000
10,000
75,000
100,000
250,000
128,000
6,270,000

587,000

11.1 ค่าสาธารณูปโภค
11.1.1 ค่าไฟฟ้า
11.1.2 ค่าน้ำ
11.1.3 ค่าโทรศัพท์
11.1.4 ค่าไปรษณีย์
11.1.5 ค่าอินเตอร์เนต ค่าสื่อสาร โทรคมนาคม
11.2 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่และสาธารณูปโภค
11.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นส่วนกลาง
11.4 ค่าบริหารจัดการตามสัดส่วนนักเรียน
รวม

10. การติดตามและประเมินผล
ที่
กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ดรรชนีวัดความสำเร็จ
1. มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
- ผูเ้ รียนมีนิสัยรักการอ่าน และการ
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
สื่อต่างๆรอบตัว
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ อย่างน้อยร้อย
ละ 80
- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด
ตัวบ่งชี้ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน
เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหา
และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความรู้เพิ่มเติมได้ร้อยละ 80
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
- ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ตัวบ่งชี้ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
นำเสนอผลงาน
ระหว่างกันได้ร้อยละ 80
- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ได้ร้อยละ 80

1,065,000

วิธีวัดผล ประเมินผล

- จากการสังเกต
- จากการร่วมกิจกรรม

- จากการสังเกต
- จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- จากการวัดประเมินผล
- จากการสังเกต
- จากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
- จากการสังเกต
- จากการใช้สื่อเทคโนโลยี
นำเสนองาน
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2. มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ตัวบ่งชี4้ .1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 4.2วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเองนำเสนอวิธีคิด
ตัวบ่งชี้ 4.3กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

3. มาตรฐานที่ 5มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

- ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามคิดของตนเอง
- ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเองและนำเสนอวิธีคิด
- ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
- ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

- จากการสังเกตการร่วม
กิจกรรมการอ่าน เขียน
- การประเมินการคิด
วิเคราะห์ การอ่าน
- จากการสังเกต
- จากการทำโครงงาน
กระบวนการกลุ่ม

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์

- จากการสังเกตการทำงาน
- จากการตรวจผลงาน/
ชิ้นงาน/ของนักเรียน- จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระ

- ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
- จากเอกสารแสดงผลการ
- ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
เรียน (ปพ.5 และ ปพ. 6)
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไป
- ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอกระดับชาติ
ตามเกณฑ์
เป็นไปตามเกณฑ์

4. มาตรฐานที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการ - ผู้เรียนวางแผนการทำงานและ
จนสำเร็จ
ดำเนินการจนสำเร็จ

- จากการสังเกตการ
ทำงานของนักเรียน
- จากการทำโครงงาน/
รายงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
- จากการทำงานเป็นกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

- ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง

ตัวบ่งชี้ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ตัวบ่งชี้ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

- ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

- จากการตอบคำถาม
และการนำเสนอผลงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆและได้รับรางวัล
- จากผลการสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปี
การศึกษา
- จากการมีความสามัคคี
กันในการทำงานร่วมกัน
- จากการมีเจตคติที่ดีต่อ
เพื่อน
- จากแบบประเมิน
- จากการสัมภาษณ์
- ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปใช้ได้จริง
- จัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนักเรียน
ทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
11.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการสอบ O-Net, Las CEFR Test ให้สูงขึ้นและบรรลุตาม
เป้าหมาย
11.3 คัดเลือกนักเรียนให้เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
11.4 พัฒนาระบบการให้บริการ สื่อ เทคโนโลยี จัดซื้อ จัดหา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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11.5 ส่งเสริมศักยภาพทักษะการฟัง- พูดภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและมีความมั่นใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณะชนและเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ
11.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Proficiency English Test) ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11.7 ครูและบุคลากรในกลุ่มสาระฯโดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศ

ลงชื่อ........................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา)
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ Education Hub

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสิริณ จำนรรจ์สิริ)
หัวหน้าโครงการ Education Hub

ลงชื่อ..................................................ผู้นิเทศโครงการ
( นายประกาศ อ่อนตาม )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายชาตรี ประดุจชนม์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

