การจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2560

โรงเรียนหองแซงวิทยาคม
ตําบลหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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สถานภาพของโรงเรียน
1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหองแซงวิทยาคม
1. ประเด็นตัวชี้วัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)
ประเด็นตัวชี้วัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน
รายการปจจัย
1. ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)

คาเฉลี่ยคะแนนจริง
0.18

2. ดานเทคโนโลยี (Technology = T )

0.04

3. ดานเศรษฐกิจ ( Economic = E )

0.02

4. ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)

0.04

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M)

0.28

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดลอมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
รายการปจจัย
1. ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure =S1 )

คาเฉลี่ยคะแนนจริง
0.02

2. ดานผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2 )

0.24

3. ดานบุคลากร (Man = M1)

0.27

4. ดานประสิทธิทางการเงิน (Money = M2)

0.08

5. ดานวัสดุ และอุปกรณ (Materials = M3 )

0.19

6. ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement = M4 )

0.20

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M)

1.00

3

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหองแซงวิทยาคมบนแกนความสัมพันธของ
SWOT

สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหองแซงวิทยาคม
STARS ดาวรุงคือ โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแขง และสภาพแวดลอมภายนอก ที่เอื้อตอดําเนินการ
กําหนดกลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความเจริญเติบโต

1.1สภาพแวดลอมภายนอก
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ในแตละดานมีทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรคตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเมื่อนํามาวิเคราะหแลวปรากฏวา สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสเอื้อตอการ
จัดการศึ กษาทุกดาน คือ ด านสังคมและวัฒ นธรรม ด านเทคโนโลยี ดานการเมืองและกฎหมาย และดาน
เศรษฐกิจ
ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social)
โดยภาพรวมเปนโอกาศเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน คือ ชุมชนใหความสะดวกในแหลง
วิทยากร แหลงเรียนรู บุคลากรในชุมชนมีความรูความสามารถดานวิชาชีพ จึงใหการสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
แกโรงเรียน ชุมชนมีการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไดดี ทําใหเปนแบบอยางที่ดีแก
นักเรียน และชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สวนที่เปนอุปสรรคของโรงเรียนคือ สภาพครอบครัวของนักเรียนไมสมบูรณ บิดา มารดา ตองไปทํางาน
ตางถิ่นใหลูกอยูกับปู ยา ตา ยาย ซึ่งไมสามารถอบรมสั่งสอนและดูแลนักเรียนไดดีอยางเต็มที่ ผูปกครองที่มี
ความพรอมมักมีคานิยมสงบุตรหลานเขาไปเรียนในโรงเรียนที่อยูอําเภอหรือจังหวัด
ดานเทคโนโลยี (Technology)
โดยภาพรวม เปนโอกาสเอื้อตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ มีการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ระดับทองถิ่นสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรู มีสื่อและเทคโนโลยีกาวหนาทําใหนักเรียนสามารถ
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สร างองคความรู ได ระบบโทรศั พท ภ ายในชุมชนเป นโทรศั พท ขององค การสื่อสารแหงประเทศไทย สามารถ
เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได ทําใหนักเรียนมีโอกาสสัมผัสและหาความรูเพิ่มเติมได
สวนที่เปนอุปสรรคของโรงเรียนคือ การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพื่อการสืบคนขอมูลแกครู และ
นักเรียนไมสะดวก นักเรียนบางสวนนําสื่อเทคโนโลยีไปใชในทางที่ผิด ทําใหการบริการอินเตอรเน็ตไมทั่วถึง
ดานเศรษฐกิจ (Economic)
โดยภาพรวมเปนโอกาสของโรงเรียนคือ องคกรเอกชนและองคกรภายนอกโรงเรียนใหการสนับสนุนดาน
เงินทุนการศึกษา ทําใหนักเรียนที่ขาดแคลนสวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือในระดับหนึ่ง ชุมชนสวนใหญมีความ
พรอมทีจ่ ะใหการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
สวนที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ผูปกครองสวนมากมีรายไดต่ําและไมแนนอนจึงสงผล
กระทบตอการศึกษาของนักเรียน สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา วัสดุอุปกรณการศึกษามีราคาสูง งบประมาณที่รัฐ
จัดสรรใหโรงเรียนไมเพียงพอตอการดําเนินงานของโรงเรียน
ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic)
โดยภาพรวมเปนโอกาสเอื้อตอการจัดการศึกษาที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําให
การจัดการศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น และการที่รัฐบาลมีเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาทําใหนักเรียนที่ยากจนมี
โอกาสไดเรียนตอมากขึ้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนใหชุมชน
ปราศจากอบายมุข ทําใหสังคมเกิดความสงบสุข มีผลดีตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน องคการบริหาร
สวนตําบลมีนโยบายตั้งงบประมาณสําหรับเยาวชน/นักเรียนโรงเรียนหองแซงวิทยาคมมากขึ้น
สวนที่เปนอุปสรรค คือ การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไดรับนอย ไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ประชากรขาดวินัย ไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาในการพัฒนา และจาก
นโยบายปรับลดอัตรากําลังคนของภาครัฐ ทําใหโรงเรียนขาดบุคลากรสงผลใหการพัฒนาการศึกษาไมตอเนื่อง

1.2 สภาพแวดลอมภายใน
การประเมินสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนโดยภาพรวมแล วเป นจุดแข็งต อการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน เมื่อนํามาวิเคราะหแลวปรากฏวา สภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็งตอการจัดการศึกษาทุกดาน คือ
โครงสรางการบริหารและนโยบายขององคกร ดานการบริการและผลผลิต ดานปริมาณและคุณภาพบุคคล ดาน
การบริหารและการจัดการ ดานประสิทธิภาพทางการเงิน และดานวัสดุอุปกรณ
ดานโครงสรางและนโยบายขององคกร (Structure)
โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานอยางเหมาะสมสํา หรับสภาพของโรงเรียนในปจจุบัน มีการ
กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝาย งาน อยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายของโรงเรียนโดยไดเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกฝายรวมทั้งชุมชนไดเขามามีสวนรวม ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนํา มีมนุษย
สัมพันธ และมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร สงผลใหการ
พัฒนาการศึกษามีคุณภาพ
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สวนที่เปนจุดออนของโรงเรียนคือ การนิเทศ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานยังมีความตอเนื่องนอยสงผล
ตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอ มูลขาวสารของโรงเรียนยังไมเต็มที่ทํา
ใหชุมชนไดรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียนนอย บุคลากรสวนใหญยังปฏิบัติหนาที่ไมสอดคลองกับนโยบาย
ดานการบริการและผลผลิต (Service/Product)
ดานการบริการการศึกษาของโรงเรียนจัดไดอยางเหมาะสม ใหบริการการศึกษาแกนักเรียนไดอยางทั่วถึง
และเสมอภาค มีร ะบบดู แลชว ยเหลือนักเรี ยนทําให รูส ภาพที่ แท จริ งของนั กเรีย นทํ าใหส ามารถใหคําแนะนํ า
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง
สวนที่เปนจุดออนของโรงเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ยังมีนักเรียนยังไมผานเกณฑการผานของหลักสูตร
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานยังอยูในระดับที่พอใจ สงผลตอการพัฒนาโรงเรียน
ดานปริมาณและคุณภาพบุคคล (Men)
สวนที่เปนจุดแข็งของโรงเรียน คือ บุคลากรมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีความรักสามัคคีในหมูคณะสงผลใหการพัฒนาของโรงเรียน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่เปนจุดออนคือ ขาดบุคลากรในบางสาขาวิชา สงผลใหเกิดขอจํากัดในการจัดแผนการเรียนใหกับ
นักเรียน ครูมีงานพิเศษตองรับผิดชอบมากทําใหประสิทธิภาพในการสอนลดลง ครูสวนใหญยังไมปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผล
ดานประสิทธิภาพทางการเงิน ( Money)
สวนที่เปนจุดแข็งคือ โรงเรียนไดระดมทรัพยากรชวยสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรม
ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง และองคกรอื่นเปนอยางดี มีการดําเนินงานตามระเบียบดานการเงินอยาง
เครงครัดและถูกตอง
สวนที่เปนจุดออนของโรงเรียนงบประมาณบางสวนไมเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการ กลุม
สาระไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยไมเพียงพอตอการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนไดรับงบประมาณจาก
ภาครัฐนอยไมเพียงพอตอการบริหารงาน
ดานวัดสุ อุปกรณ (Materials)
สวนที่เปนจุดแข็งคือ บริเวณโรงเรียนรมรื่น สวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูมาก
ทั้งภายในและภายนอก สงผลตอการเรียนการสอน
สวนที่ เปน จุดอ อนคื อ อาคารโรงอาหารไม เพีย งพอและอายุการใชงานมากทําใหไม เหมาะสมต อการ
รับประทานอาหาร ขาดแคลนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร สื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอสงผล
ตอการพัฒนาการเรียนการสอน หองปฏิบัติการชํารุด อุปกรณชํารุดมีอายุการใชงานมานาน
ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement)
สวนที่เปนจุดแข็งคือ โรงเรียนจัดทําแผนและโครงการทําใหโรงเรียนมีกรอบทิศทาง และเครื่องมือในการ
บริหารจัดการในรอบป การประสานงานในการทํางาน ดีพอสมควร บุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของโรงเรียน
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ส ว นที่ เ ป น จุ ด อ อนคื อ โรงเรี ย นมี ร ะบบสารสนเทศยั งไม ดี พ อส ง ผลต อการใช ข อ มู ล ทํ า ให ล าช า ไม มี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไมเปนปจจุบันขาดการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตาม
คําสั่งการปฏิบัติงานที่ไดรับ
2. ผลการประเมินสภาพของโรงเรียน
โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากพอสมควร ทุกครั้งที่ขอใหสนับสนุน ดังนั้นสถานภาพภายใน
และภายนอกโรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแขง และสภาพแวดลอมภายนอก ที่เอื้อตอการดําเนินการ โรงเรียน
จึงควรกําหนดกลยุทธในการพัฒนาเพื่อขยายงานและสรางความเจริญเติบโต ใหบุคลากรตระหนักในบทบาท
หนาที่ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับทิศทางในกรอบของการปฏิรูปการศึกษา หาทางรวมมือกับทุก
ฝายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและสังคมมากขึ้น และจัดใหโรงเรียนเปน
ศูนยกลางการศึกษาของชุมชนใหได

วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค โรงเรียนหองแซงวิทยาคม
วิสัยทัศน(Vision)
โรงเรียนหองแซงวิทยาคมมุงจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สูวิถีความพอเพียง โดยบุคลากรมืออาชีพ ภายใตการมีสวนรวมทุกภาค
สวน
พันธกิจ (Mission)
1.สงเสริมใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน
นําความรูไปใชในการศึกษาตอและเพื่อการประกอบอาชีพ
3. สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสาร
4. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
5. อนุรักษสงเสริมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
6. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาองคความรูครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและ
ทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนรูและแหลงเรียนรูสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนและ
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21
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เปาประสงค (Goals)
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมไดครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
และผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถนําความรูไปใชใน
การศึกษาตอและเพื่อการประกอบอาชีพ
4. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
6. นักเรียนใชภาษาไทยในการสื่อสารไดคลองแคลวมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
อยางนอย 1 ภาษา
7. นักเรียนตระหนักชื่นชมในประเพณี วัฒนธรรมไทย และทองถิ่น (ภูไท)
8. สถานศึกษาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
9. ปรับปรุงหลักสูตรตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
10. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และทํางานมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
11. บริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
อัตลักษณของสถานศึกษา
“ยิ้มไหว แตงกายงาม”
เอกลักษณของสถานศึกษา
“โรงเรียนสงเสริมการแตงกายภูไท”
กลยุทธ (Strategy)
กลยุทธที่ 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถใช
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ เอกลักษณ และนโยบาย กลยุทธจุดเนนของ
หนวยงานตนสังกัด
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การบริหารงบประมาณโรงเรียนห้ องแซงวิทยาคม ปี งบประมาณ 2560
งบประมาณที่จัดสรร ประจําปงบประมาณ 2560
โรงเรียนหองแซงวิทยาคม อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรายหัว ประจําปงบประมาณ2560
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษาละ 3,500บาท/คน
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปการศึกษาละ 3,800บาท/คน
2.งบประมาณที่จัดสรร ประจําปงบประมาณ2560
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไดรับจัดสรร 280 x 3,500 = 980,500 บาท
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดรับจัดสรร 167 x 3,800 = 634,600 บาท
คิด 100 %
= 1,614,600 บาท
คิด 95 %
=
บาท
หักชําระหนี้
=
- บาท
คงเหลือ
= 1,614,600 บาท
คงเหลือจัดสรร
= 1,614,600บาท
3. งบประมาณจัดสรรสวนสาธารณูปโภค
ไดรับจัดสรร
= 497,286 บาท
4. จัดสรรตามอัตราสวน 60 / 30 / 10
4.1 งานวิชาการ
ไดรับจัดสรร
= 670,388 บาท
4.2 งานบริหารงานทั่วไป
ไดรับจัดสรร
= 335,194 บาท
4.3 สํารองจาย
ไดรับจัดสรร
= 111,732 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,117,314บาท
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2560

1

2

3

4

5
6
7

มาตรฐานที่

ที่

กลยุทธที่

1. กลุมบริหารงานวิชาการ
โครงการ / กิจกรรม
โครงการสงเสริมความตระหนักรูคุณคาการศึกษาสูอนาคต
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
1.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูเรียน
2.1 กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.2 กิจกรรมเปดบานวิชาการ
2.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
2.4 กิจกรรมเขาคายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.5 กิจกรรมการสอบทักษะวิชาการ
โครงการสงเสริมวิชาการ
3.1 กิจกรรมพัฒนางานงานทะเบียน - วัดผล
3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหองแนะแนวและสื่อการสอน
3.3 กิจกรรมสอนซอมเสริม O-NET นักเรียน ม.3 และ ม.6
3.4 กิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระ
3.5 กิจกรรมแกปญหา 0,ร,มส
3.6 การพัฒนาหลักสูตร
3.7 กิจกรรมการสรางและพัฒนาคลังขอสอบ
3.8 กิจกรรมการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการสงเสริมบุคคลแหงการเรียนรู
4.1 บันทึกรักการอาน
4.2 สัปดาหหองสมุด
4.3 การจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ
โครงการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนาเว็บไซตและระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู

งบที่ไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

6,500
6,500

ครู.สมบูรณ

25,900
12,900
77,600
27,200
9,700

ครู.ทับทิม
ครู.ทับทิม
ครู.ประกอบ
ครู.ประกอบ
ครู.ฐิติมญชุ

86,600
2,600
9,700
45,300
2,000
6,500
2,000
6,500

ครู.อุบลวรรณ
ครู.สมบูรณ
ครู.ทับทิม
ครู.สมบูรณ
ครู.ทับทิม
ครู.ฐิติมญชุ
ครู.ทับทิม
ครู.ประกอบ

1,600
1,600
12,900
3,200
32,300
12,900

ครู.จริยาวดี

ครู.ฐิติมญชุ
ครู.พงษศักดิ์
ครู.สมนึก

ที่
8

กลยุทธที่
มาตรฐาน
ที่

10

โครงการ / กิจกรรม

งบที่ไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

โครงการปลอดการอานไมออก เขียนไมไดและเขียนไมสวย
8.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกหองเรียน
8.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมทักษะการอานการเขียน

2,000
1,300

9

โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

29,700

10

โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

122,100

11

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ แขงขันกีฬาภายในโรงเรียนหองแซงวิทยาคม
โครงการ แขงขันกีฬา สพม.เขต 28
โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
โครงการพัฒนาสงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร
15.1 ศึกษาดูงาน
15.2 เขาคายวิทยาศาสตร
15.3 สัปดาหวิทยาศาสตร
15.4 ตอบปญหาวิทยาศาสตร
15.5 แขงขันทักษะวิทยาศาสตร
15.6 แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
15.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี
15.8 กิจกรรมนักบินนอย
โครงการ “การปลูกมะนาวนอกฤดู ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะ

16,200

สาระฯ
ตางประเทศ
สาระฯสังคม

10,500
24,500
1,300

ครู.ศุภกิจ
ครู.ศุภกิจ
ครู.ศุภกิจ

40,700

สาระฯวิทย

5,800

ครูสังวาลย

14,500
9,700

ครูฐิติมญชุ
ครูยุทธนา

รวม 18โครงการ

670,300

12
13
14
15

16
17
18

ครู.สังวาลย
ครู.สมบูรณ
ครู.จริยาวดี
ครู.กมลชนก
สาระฯคณิตฯ
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1

มาตรฐานที่

ที่

กลยุทธที่

2. กลุมบริหารงานบุคคล

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากร
1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงาน
1.2 กิจกรรมการซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ
สํานักงาน
1.3 กิจกรรมการจัดทําแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล
1.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
1.5 กิจกรรมกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ
1.6 กิจกรรมกิจกรรมการอบรม ประชุมสัมมนา
1.7 กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงาน
1.8 กิจกรรมกิจกรรมการทํา ID Plan
1.9 กิจกรรมกิจกรรมการทํา Mou
1.10 กิจกรรมกิจกรรมการทํา SAR
รวม

งบที่ไดรับ
จัดสรร
6,700
3,400
1,100
1,100
2,200
18,000
22,500
1,100
1,100
1,100
58,300

ผูรับผิดชอบ

กลุม
บริหารงาน
บุคคล

12

มาตรฐานที่

3. กลุมบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนางานธุรการ
1.1 กิจกรรมซื้อวัสดุ – ครุภณ
ั ฑ
1.2 กิจกรรมซอมแซมวัสดุ – ครุภณ
ั ฑ
1.3 กิจกรรมปรับปรุงหองธุรการ

6,700
1,800
2,200

ครูปราณี
ครู.สิรินทร
ทิพย

2

โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ

14,800

ครูสมบูรณ

2,200
450
2,200

ครูสมบูรณ

3

4

5

6

กลยุทธที่

งบที่ไดรับ
จัดสรร

ที่

โครงการ / กิจกรรม

โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
3.1 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
3.2 กิจกรรมสวดมนตไหวพระวันสุดสัปดาห
3.3 กิจกรรมอบรมและประกวดสวดมนตหมูบูชาพระทํานอง
สรภัญญะ
3.4 กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
3.5 กิจกรรมคายคุณธรรม ม.1-ม.6
3.6 กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ
3.7 กิจกรรมวันไหวครู
3.8 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยและจริยธรรมประจําสัปดาห
3.9 กิจกรรมสงเสริมคานิยม 12 ประการ
3.10 กิจกรรมอบรมการใชรถอยางมีวินัย และกม.จราจร
3.11 กิจกรรมตนไมคณ
ุ ธรรม
โครงการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
4.2 กิจกรรมสืบสาน/อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
4.3 กิจกรรมบริการชุมชน
4.4 กิจกรรมสรางความสัมพันธกบั ชุมชน
โครงการพัฒนางานอนามัยและโภชนาการ
5.1 กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑประจําป
5.2 กิจกรรมใหความรูเสียงตามสาย
5.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปนักเรียน
5.4 กิจกรรมเดินรณรงคปองกันไขเลือดออก
5.5 กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
5.6 กิจกรรมพัฒนาหองพยาบาลและโรงอาหาร

โครงการพัฒนาฝายกิจการนักเรียน
รวม

1,300
9,000
1,300
900
1,300
900
1,300
900
2,200
2,200
2,200
2,200

ครูธัญทิพย

2,800
200
300
900
2,200
9,300

ครูลักขณา

10,800
82,550

ครูกมลชนก
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1
2
3
4
5
6

มาตรฐานที่

ที่

กลยุทธที่

4. กลุมบริหารงานงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม
โครงการคาสาธารณูปโภค
โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ
โครงการพัฒนากลุมบริหารงานงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย
โครงการสงเสริมการบํารุงรักษาวัสดุ - ครุภัณฑ การสาธารณูปโภค
และยานพาหนะ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
รวม

งบที่ไดรับ
ผูรับผิดชอบ
จัดสรร
ครูสุมมน
มาลย
กลุม
1,248,353
งบประมาณ
1,300
ครูใบศรี
2,200
ครูทิพวัลย
22,500
ครูทิพวัลย
142,800

3,400
1,420,553

ครูเรืองศรี

14

1

2
3
4
5
6
7

มาตรฐานที่

ที่

กลยุทธที่

5. โครงการพิเศษ

โครงการ / กิจกรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
1.1 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
1.2 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
1.3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนในฝน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
รวม

งบที่ไดรับ
จัดสรร

ผูรับผิดชอบ

900
อ.สังวาลย
2,200
2,200
4,500
2,200
4,500
4,500
21,000

อ.สังวาลย
อ.ธัญทิพย
อ.ประทวน
อ.ศุภกิจ
อ.ทับทิม
อ.ยุทธนา

