งาน/โครงการปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ จาแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการนิเทศภายใน
กิจกรรม
นิเทศภายใน

2 เตรียมความพร้อมและสร้างขวัญ
กาลังใจแด่ลกู ม่วงขาว
กิจกรรม
- การปฐมนิเทศ
- วันเกียรติยศ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อนิเทศภายในบุคลากรทุก ด้านปริมาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในจากคณะกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ภายในของโรงเรียน
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ ด้านคุณภาพ
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
1. เพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาด้านปริมาณ
ให้นกั เรียนได้ทราบและถือปฏิบตั ิ 1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการ
ก่อนเรียน
ปฐมนิเทศ
2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างขวัญและ 2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ
กาลังใจให้กบั นักเรียนที่จบการศึกษา90 เข้าร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนวังเหนือวิทยา
2. นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในตนเอง
และรักสถาบัน

งบประมาณ
อุดหนุน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

อื่น ๆ

รวม

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3,4
มาตรฐานที2่ ,3
นางสาวรัชชนก
วงศ์เขียว

15,000.00

15,000.00

กลยุทธ์ที่ 2,8
มาตรฐานที่ 1

น.ส.อนัญญา
สุวรรณรงค์

งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
อุดหนุน

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม
1.การพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย
- วันสุนทรภู่
- วันภาษาไทย
2. การพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ-คณิตฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้านปริมาณ
และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยามีผล
ในระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระการ สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณภาพ
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8

- ค่ายวิทย์ฯ-คณิตฯ
- วันวิทยาศาสตร์
3.การพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
- ค่ายอาเซียน
- ข่วงพะย๋า ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
- การศึกษาเชิงนิเวศ
4. การพัฒนาคุณกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
- ค่าย 3 ภาษา
- 3 ภาษาวันละคา
- วันแห่งวัฒนธรรม(คริสมาสต์.ตรุษจีน,
วัฒนธรรมญี่ปุ่น)
5. การติวเตอร์นกั เรียน 5 สาระหลัก
6. คลีนคิ เด็กพิเศษเรียนร่วม
7. ปรับพื้นฐาน

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

10,000.00 147,000.00

สาระสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใน
ระดับชาติ

อื่น ๆ

รวม
157,000.00

กลยุทธ์ที่

10,000.00

10,000.00

1,2,5,8
มาตรฐานที่
1,3
น.ส.วันเพ็ญ
คิดอ่าน

60,000.00
25,000.00

25,000.00

10,000.00
10,000.00
2,000.00

10,000.00
2,000.00

15,000.00
15,000.00

10,000.00

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

10,000.00

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 บริการแนะแนวทางการศึกษา
กิจกรรม
- โลกกว้างทางการศึกษา
- พัฒนางานแนะแนว
- แนะแนวศึกษาต่อ

5 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรม
1. อบรมให้ความรู้ครู
2. จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อช่วยให้นกั เรียนได้รับข้อมูล ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถ
เข้าใจคุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะศึกษาต่อเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเอง
2. เพื่อช่วยให้นกั เรียนสามารถปรับ อันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสัมฤทธิผ์ ล
ตนเองไห้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิ
ในวิชาาที่ตนเองเลือกเรียน
และวางแผนทางการศึกษาได้อย่าง ด้านคุณภาพ
เหมาะสม
นักเรียนได้รับความเสมอภาคและ
3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเพิ่มโอกาสเข้ารับยริการทางการศึกษา
ร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์และสังคมขั้นพื้นฐาน
4.เพื่อสร้างเสริมและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้เปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่ดี มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่พงึ ประสงค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.เพื่อช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาให้รู้สมรรถภาพของตนเอง มองเห็นคุณค่า
ความสาคัญของตนเอง มองเห็นชีวิต
ในอนาคตรู้และปฏิบตั ติ นอย่างชาญฉลาด
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง และสังคม
1. เพื่อจัดกิจกรรมสนองพระราชดาริดา้ นปริมาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมนกั เรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
80 มีความรู้และทักษะ
ราชกุมารี
เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน

งบประมาณ
กิจกรรม
อุดหนุน
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน
9,000.00 17,000.00
17,000.00
5,000.00
4,000.00

5,000.00

รวม
26,000.00
17,000.00
5,000.00
4,000.00

5,000.00

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 8
มาตรฐานที่ 1
นางอาพร
พานทอง

กลยุทธ์ที่ 2,9
มาตรฐานที่ 1,3
น.ส.จีราภรณ์
ศิรนิ ันท์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุน

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

รวม

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และด้านคุณภาพ
ทักษะเกี่ยวกับพันธุไ์ ม้ในโรงเรียน 1. นักเรียนสามารถจาแนก
พันธุไ์ ม้ในโรงเรียน และมีทกั ษะ
ในการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรม
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
- ห้องสมุดมีชีวิต
เรียนรู้ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
- ค่ายรักการอ่าน
2. เพื
- กลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู
้เรีย่อนพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

40,000.00
ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยามีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
ด้านคุณภาพ
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระมี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ าง การเรียนใน
ระดับชาติ

18,000.00

58,000.00

18,000.00

40,000.00
18,000.00

40,000.00

กลยุทธ์ที่ 9
มาตรฐานที่
1,3
นายพร้อมพงษ์
สะสม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 จัดทา จัดหาสื่อวัสดุฝึก
กิจกรรม
1. หนังสือเรียน
2. วัสดุฝึกในการเรียนการสอน
2.1 กลุ่มสาระภาษาไทย
2.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
2.5 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.6 กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา
2.7 กลุ่มสาระศิลปะ
2.8 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
2.9 โรงเรียนมาตรฐานสากล
8 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
กิจกรรม
1. บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2. เพาะพันธุป์ ญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุน
152,500.00

1. เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี
ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
วัสดุฝึก และ หนังสือเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา
ขึ้นร้อยละ 3
และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใน
ด้านคุณภาพ
ระดับชาติทั้ง 8 กลุ่มสาระ
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติ

1. เพื่อให้นกั เรียนได้รับความรู้จากการจั
ด มาณ
ด้านปริ
กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญา นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนด้านคุณภาพ
2. เพื่อให้นกั เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรีนัยกนเรียนได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
การสอนห้องเรียนเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน และ
3. เพื่อให้นกั เรียนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ
จ จกรรมการเรียนการรู้จนเกิด
บูรณาการกิ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
บูรณาการจนเกิดทักษะ

10,000.00
15,000.00
22,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00
45,000.00
5,000.00

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

รวม

793,859.20

946,359.20

793,859.20

793,859.20

10,000.00
15,000.00
22,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00
45,000.00
5,000.00

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 11
มาตรฐานที่
1,3
น.ส.สินฤทัย
ใจนันต๊ะ

กลยุทธ์ที่ 2,5
มาตรฐานที่ 1
น.ส.แสงเดือน
บุญยืน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
1. กิจกรรมวิชาการ
- การแข่งขันทักษะระดับกลุ่ม
พญาวัง ครั้งที่ 70
- การแข่งขันทักษะระดับภาค
- การแข่งขันกีฬานักเรียน
- นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ด้านวิชาการทุกลุ่มสาระฯ
2. นักศึกษาวิชาทหาร
3. อย.น้อย
4. กิจกรรมลูกเสือ
10 วัดผลและประเมินผล
กิจกรรม
1.งานทะเบียนนักเรียน
2.งานวัดผลประเมินผล
3. สอบวัดผลระดับชาติ
- NT
- O-NET ม.3 และ ม.6
4.รับนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการร่วม
กิจกรรมพัฒนาตนเองของนักเรียน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
2.เพื่อพัฒนาพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง
ร้อยละ 70ของนักเรียนทั้งหมด
ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา

งบประมาณ
กิจกรรม
อุดหนุน
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน
112,000.00 498,100.00

610,100.00

กลยุทธ์ที่ 5,8
มาตรฐานที่ 1

120,000.00

120,000.00

น.ส.เมทิญา
นนท์ศรี

248,100.00

248,100.00
60,000.00
50,000.00

10,000.00

10,000.00
2,000.00
120,000.00

60,000.00
50,000.00

2,000.00
120,000.00

1. เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมี

เชิงปริมาณ
ระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั
1.งานทะเบียนและวัดผล
2. เพื่อให้มบี ตั รประจาตัวของนักเรียนประเมินผลมีข้อมูลสารสนเทศ
3. เพื่อให้มกี ารประเมินผลการ
เรียน
เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็น
เป็นไปตามกาหนด
ปัจจุบนั ร้อยละ 100
3. เพื่อให้มกี ารบันทึก การ
2.นักเรียน ร้อยละ 100 มีบตั ร
รายงานผล
ในเอกสารวัดผล
ประจาตัวนักเรียน

120,000.00

รวม

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

120,000.00

กลยุทธ์ที่ 1
มาตรฐานที่ 3

70,000.00
น.ส.แสงเดือน
บุญยืน

40,000.00
10,000.00

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุน

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

รวม

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

3.ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มกี าร
ถูกต้อง ร้อยละ 100
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีข้อมูลผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนของนักเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบนั
1.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
11 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรม
- ประชุมสรุปโครงการตาม
มาตรฐานการศึกษา
- รับการประเมินจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด

ด้านปริมาณ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ 90 มีความเข้าใจและ

ภายในและภายนอกโรงเรียน
2.เพื่อให้บคุ ลากรในสถานศึกษา
ร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพเป็นไปตาม ตระหนักถึง ความสาคัญของการพัฒนา
3.เพื่อส่งเสริมระบบการประกัน ระบบการประกันคุณภาพ
คุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นส่วน การศึกษา
หนึ
่ง
ของกระบวนการบริ
หารจัดการและ ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบการประกัน
การทางานของบุคลากร
4.เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ระดับ และดาเนินการ เป็นระบบอย่าง
มาตรฐานและมีความเป็นเลิศทาง
ต่อเนื่อง
วิชาการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

3,000.00

3,000.00

กลยุทธ์ที่ 8
มาตรฐานที่ 4

นางสิรปิ ระทุม
โตนะโพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 การแข่งขันกีฬา
กิจกรรม
1. กีฬาสีภายใน
2. การแข่งขันกีฬา
3. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

13 ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน
กิจกรรม
1. ร้อง เล่น เต้น วาด
2. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ประกวดมารยาทไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนโรงเรียน
วังเหนือวิทยาเล่นกีฬาและออก
กาลังกายมากขึ้น
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้นไป
3. เพื่อให้นกั เรียนมีเจคติที่ดใี นการ

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนเล่นกีฬาและออก0
กาลังกายเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8
2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักกีฬา
ของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับจังหวัดระดับเขตและ
ระดับประเทศมากขึ้นร้อยละ 2

เล่นกีฬาและการเอาใจใส่สุขภาพ ด้านคุณภาพ
ของตนเอง
1. นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยามี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
2. นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
มากขึ้น
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ่ การ
เอาใจใส่สุขภาพ และเล่นกีฬา
ออกกาลังกายให้มสี ุขภาพดี
ด้านปริมาณ
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
มีสุนทรียภาพ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สร้าง
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
ผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรี/
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
นาฏศิลป์
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อุดหนุน
70,000.00
70,000.00

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

รวม
70,000.00

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2,5
มาตรฐานที่ 1

70,000.00
นายธงชัย
สระแก้ว

25,000.00
25,000.00

25,000.00

กลยุทธ์ที่ 2,5
มาตรฐานที่ 1

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุน

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

2.อบรมปฏิบตั กิ ารผลิตสื่อ
นวัตกรรมและ DLIT

อย่างมีระบบ

1.พัฒนางานวิจัย

15 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
1. จัดทาป้ายสถิตติ า่ งๆ
2.ปรับปรุงห้องบริหารวิชาการ

รวม

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นายวสุมติ ร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีความภาคภูมใิ จ
ในวัฒนธรรมประเพณีที่ดงี ามของคนไทย
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถทาวิจัย ด้านปริมาณ
18,400.00
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ครูร้อยละ 90 มีผลงานการวิจัย
และแก้ปญ
ั หาการจัดกิจกรรมการ
ในชั้นเรียน 1 ชิ้น/ปีการศึกษา
3,000.00
เรียนการสอนของตนได้ในชั้นเรียน ด้านคุณภาพ
15,400.00

14 ส่งเสริมการวิจยั ในชั้นเรียน
กิจกรรม

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

นุชสวัสดิ์

18,400.00

กลยุทธ์ที่ 7
มาตรฐานที่ 3

3,000.00
15,400.00

คณะครูโรงเรียนวังเหนือวิทยามี

นางทิพย์สดุ า

วิจัยในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

วิลาวัลย์

1.เพือ่ พัฒนางานในฝ่ายวิชาการ

ด้านปริมาณ

ให้มีประสิทธิภาพ
2.เพือ่ จัดหาวัสดุ–ครุภัณฑ์ ปรับปรุง

1.จัดทาป้ายข้อมูลสถิติต่างๆ

ระบบข้อมูลข่าวสาร เพือ่ อานวย

3. ครูฝ่ายบริหารวิชาการทุกคน

5,000.00

5,000.00

กลยุทธ์ที่ 8
มาตรฐานที่ 2

2.ปรับปรุงห้องบริหารวิชาการ

ความสะดวกในการทางานด้านการบริหาร ด้านคุณภาพ
พัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ
จัดการในฝ่ายบริหารวิชาการ
ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ

นายวสุมติ ร
นุชสวัสดิ์

โครงการ/กิจกรรม

ที่

16 การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม
พัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ
โดยชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อเพิ่มโอกาสของนักเรียนใน
การ

กิจกรรม

ด้านปริมาณ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ นักเรียนและบุคลากร
ภาษา
ในโรงเรียนร้อยละ 100
2.เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ของ
นักเรียน
ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางด้านภาษาอังกฤษ ตลอดปี
การศึกษา 2560-2561
ด้านคุณภาพ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
1. เพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ด้านปริมาณ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแี ก่ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

บริการวิชาการ

หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน

17 บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชน

อุดหนุน

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน
867,692.32

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รวม
867,692.32

กลยุทธ์ที่ 8
มาตรฐานที่
1,2,3

นายอภิชาต
ดีงาม

-

กลยุทธ์ที่ 6,12
มาตรฐานที่ 2

เช่น ทางด้านภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตลอดปีงบประมาณ 2563
ด้านคุณภาพ
ชุมชนในอาเภอวังเหนือได้รับการบริการ
ทางวิชาการและมีความสัมพันธ์ที่ดตี อ่
โรงเรียน

น.ส.อุบลรัตน์
จักร์แก้ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
กิจกรรม
1. นักธุรกิจน้อย

19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนและสานักงาน
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
2.กิจกรรมค่ายยุวชน ICT
3.ค่าอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกั ษะ ด้านปริมาณ
ด้านวิชาชีพ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ จานวน 170 คน
นาอัตลักษณ์ของตนเองสร้างผลิตภัณด้ฑ์านคุณภาพ
ที่สร้างสรรค์ นาสู่สังคมโลกได้
คณะครูและนักเรียนแกนนาได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมในเรื่องการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ของ
ตนเอง มีผลงานที่มคี ณ
ุ ภาพสามารถ
จาหน่ายได้
1. เพื่อให้นกั เรียนมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อดา้ นปริมาณ
การเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพ
พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์
2. เพื่อให้ครูมสี ื่อเทคโนโลยีเพื่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพ
การสอนและสานักงานใน
ปีงบประมาณ 2561
ด้านคุณภาพ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
และสานักงานร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพ

อุดหนุน

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

2,000.00

รวม
2,000.00

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2,5
มาตรฐานที่ 1

นางรวิวรรณ
พรมส้มซ่า

15,486.27

453,400.00

468,886.27

กลยุทธ์ที่10,11
มาตรฐานที2่ ,3

453,400.00

8,000.00
7,486.27

นายจักรินทร์
จอมแก้ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

20 ดาเนินงานตามนโยบาย
1.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.โรงเรียนคุณธรรม
3.ทวิศกึ ษา
4.นโยบายอื่น ๆ

เชิงปริมาณ
1.เพื่อดาเนินงานตามนโยบายของ นักเรียนทุกคน
หน่วยงานต้นสังกัดให้บรรลุตาม เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.นักเรียนเป็นผู้มที กั ษะด้านวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
วิชาชีพสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อเป้ย่างหมายตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด
มีความสุข
ด้านปริมาณ
21 โครงการสนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน ผลผลิต
กิจกรรม
1. เพื่อให้วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ใช้และเพียงพอใน
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทุกประเภทของโรงเรียน
การดาเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ด้านคุณภาพ
1. จัดซื้อ จัดหา วัสดุสานักงาน
2. ซ่อมแซม จัดซื้อ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์โรงเรียน2. เพื่อให้วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อยู่ในสภาพทีโรงเรี
่ใช้ ยนมีวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ มีเพียงพอ
และสามารถใช้งานได้อย่างปกติ
การได้
ด้านปริมาณ
22 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ผลผลิต
กิจกรรม
1.นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6 ศึกษานักเรียนจานวนร้อยละ 100
ขึ้นไปมีความสามารถในการคิด
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

อุดหนุน

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่น ๆ
พัฒนาผู้เรียน

รวม

กลยุทธ์ที่
1,2,5,8
มาตรฐานที่
1,2,3,4
น.ส.วันเพ็ญ
คิดอ่าน

25,140.00

25,140

3,000.00
20,000.00
2,140.00

3,000
20,000
2,140

900,000.00

900,000.00

กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานที่1,2
นายสังเวียน
เสียงดี

400,000

กลยุทธ์ที่ 4
มาตรฐานที่1,2

700,000.00
200,000.00

400,000.00

ผลลัพท์

วิเคราะห์มคี วามสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
ด้านคุ
2.นักเรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู
้ ณภาพ
ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหา
ด้วยตนเอง
ความรู้ดว้ ยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

นายจักริน
พานทอง

1,507,040.00

1,100,586.27

2,114,951.52

4,722,577.79

