แบบรายงาน LSP1/2013 งบลงทุน

สาหรับ สพป. สพม.

แบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณและการดาเนินงานตามบัญชีเงินประจางวด
โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2556
ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
ที่

รหัส โรงเรียน

โรงเรียน

ตาบล

อาเภอ

สพป./สพม.

เขต

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ งบประมาณ

ผลการพัฒนา

รวมทั้งสิ้น
ด้านปริมาณ

1
2
3
4
5

6
7
8
รวมทั้งสิ้น
ผู้รายงาน
ชื่อ...................................................
(...........................................
................)
โทรศัพท์........................................

รับรองถูกต้อง
ชื่อ...................................................
(...........................................................)
ตาแหน่งผอ.สพป./สพม./ผู้ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์........................................

ด้านคุณภาพ

แบบรายงาน LSP2/2013 งบลงทุน

สาหรับ โรงเรียน

แบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณและการดาเนินงานตามบัญชีเงินประจางวด
โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2556
ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝั
มาตรฐานสากล
นสู่
ที่

รหัส โรงเรียน

โรงเรียน

ตาบล

อาเภอ

สพป./สพม.

เขต

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ งบประมาณ

ผลการพัฒนา

รวมทั้งสิ้น
ด้านปริมาณ

ด้านคุณภาพ

1

รวมทั้งสิ้น
ผู้รายงาน
ชือ่ ...................................................
(...........................................................)
โทรศัพท์........................................

รับรองถูกต้อง

ชื่อ...................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง ผอ.โรงเรียน
โทรศัพท์........................................

หมายเหตุ ให้โรงเรียนรายงานการดาเนินงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาภายในวั15
นทีพฤษภาคม
่
2556 หากดาเนินการเสร็จก่อนให้รายงาน
ก่อนพร้อม
สาเนาส่ง ไปยัง email ของโครงการโรงเรียนในฝัน email : labschools.report@gmail.com

แนวดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
สาหรับโรงเรียนในฝัน ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสา
กล ปีงบประมาณ 2556
..........................................
หัวใจการพัฒนาโรงเรียนในฝัน คือ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มให้มีความพร้อม อุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น หากจะพัฒนาต่อยอดไปสู่โรงเรียนมาตรสากลแล้ว ห้องปฏิบัติการทางวิชาการของโรงเรียนในฝัน เป็น ต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู้งานพร้อมทั้ง ผสมผสานความเป็นตัวตน และมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ลงตัว และมี
ประสิทธิภาพ โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณที่เป็นงบลงทุน ดังนี้
1. งบประมาณที่จัดสรรเป็นงบลงทุน เพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการจาเป็น
โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก
2. งบประมาณในส่วนนี้ประกอบด้วย งบประมาณเพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซม และครุภัณฑ์ ตามการจั ดสรร
งบประมาณ รายการที่แนบ ประกอบด้วย 6 กลุ่มคือ
2.1 กลุ่มที่รักษาสภาพและสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ในวงเงินโรงเรียนละ50,000 – 55,000 บาท
2.2 กลุม่ ที่พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้และครุภัณฑ์ในวงเงินโรงเรียนละ200,000 – 300,000 บาท
2.3 กลุม่ ที่เน้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศา สตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา
ห้องสมุด และครุภัณฑ์ ในวงเงินโรงเรียนละ 310,000 – 350,000 บาท
2.4 กลุ่มที่เน้นการพัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
ห้องสมุด และครุภัณฑ์ตามกลุ่มสาระรวมทั้งคอมพิวเตอร์
ในวงเงินโรงเรียน ละ
360,000 – 390,000 บาท
2.5 กลุ่มที่เน้นการพัฒนาทั้ง 8 กลุ่มสาระและครุภัณฑ์ตามกลุ่มสาระรวมทั้งคอมพิวเตอร์ในวงเงิน
โรงเรียนละ 400,000 – 450,000 บาท
2.6 กลุ่มที่เน้นการพัฒนาทั้ง 8 กลุ่ม ห้องแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและครุภัณฑ์ตามกลุ่มสาระ
รวมทั้งคอมพิวเ ตอร์ ในวงเงินโรงเรียนละ 470,000 – 550,000 บาท
3. การเบิกจ่ายงบประมาณให้ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด และรายงานการใช้
งบประมาณ ไปยัง สพฐ. เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วตามแบบรายงานที่แนบ

ตัวอย่าง แนวดาเนินการห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในฝัน
แนวดาเนินการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เป็นห้องปฏิบัติการทางวิชาการที่ทันสมัยที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และการสืบค้นทางวิธีทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน ส่งเสริมความเป็น
เลิศวิชาการที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างลงตัว โดยใช้ ICT มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้
สาหรับครุภัณฑ์ประกอบห้อง ควรมีสื่อที่ทันสมัย ใช้ง่าย ปลอดภัย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานที่ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นความเป็นเลิศของนักเรียน โดยสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้เรียนรู้พร้อมกันหรื อเป็นสื่อ
มัลติมีเดียที่จาลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เอื้อให้นักเรี ยนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยและเสมือนจริง รวมทั้งสนองต่อระดับความสามารถ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียนรู้เป็นกลุ่มพร้อมๆ กัน
เป็นห้องปฏิบัติการทางวิชาการที่ทันสมัยที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าสาหรับนักเรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิชาการที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และผลิตงานที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง ลงตัว โดยใช้ ICT มาประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
สาหรับครุภัณฑ์ประกอบห้อง ควรมีสื่อที่ทันสมัย ใช้ง่าย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานที่ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นความเป็นเลิศของนักเรียน โดยสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้เรียนรู้พร้อมกันหรือเป็นสื่อมัลติมีเดียที่นักเรี ยนสามารถเรียนรู้ได้
ตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียนรู้เป็นกลุ่มพร้อมๆ กัน
เป็นห้องปฏิบัติการทางวิชาการที่ทันสมัยที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าสาหรับนักเรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิชาการที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และผลิตงานที่ทันสมัยรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารภาษา อย่างน้อย 2 ภาษา และใช้ ICT มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
สาหรับครุภัณฑ์ประกอบห้อง ควรมีสื่อที่ทันสมัย ใช้ง่าย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานที่ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นความเป็นเลิศของนักเรียน และจะต้องมาจากเจ้าของภาษาโดยตรงสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้เรียนรู้พร้อมกั น
หรือเป็นสื่อมัลติมีเดียที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียนรู้เป็นกลุ่มพร้อมๆ กัน

