
 

 

           แผนปฏิบัติการ 
            ประจำปีการศึกษา 2563 

. 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ที่  .........................................                วันที่    25  มิถุนายน  2563 
       

เรื่อง    ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 
 

เรียน   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

        ดว้ยทางโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2563
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักกระจายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
254 จึงขอเสนอกรอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโรงเรียน  ให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบในการนำแผนปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  
 

 
       
 

                   (  นายประเสริฐ  ธานีรัตน์  ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
1.   ทราบ 
2.   เห็นชอบ 
 
 

                   (  นายเชษฐ์อนันต์  เพชรสี่หมื่น  ) 
         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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คำนำ 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ให้กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน  ได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนในกรอบงาน
ที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบ  แล้วดำเนินการให้มีขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  และได้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่กำหนดไว้    ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนได้ยึดทิศทางในการจัด
การศึกษาตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  พุทธศักราช 2563-2566  ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ใช้เปน็แนวทาง  มีความเข้าใจ
ตรงกัน  และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณคณะทำงานทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2563  ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี   และหวังว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นคู่มือในการ
ตรวจสอบ  และควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่วางไว้  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

         
 
           นายประเสริฐ  ธานีรัตน์  
           ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

1. สภาพทั่วไป 

ประวัติของ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 
เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  และเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนทั้งในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ที่ตั้ง 

ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 3  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งบนเนื้อที่ธรณีสงฆ์ 
ของวัดก้างปลา จำนวนเนื้อที่ 17 ไร่ 92 ตารางวา   และที่ดินบริจาคจำนวน   8 ไร่  รวมเนื้อที่ทั้งหมด   
25 ไร่ 92 ตารางวา 
 

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน - ขาว 
 

          อักษรย่อโรงเรียน ก.ค. 
 

          สัญลักษณ์ของโรงเรียน         ประกอบด้วย  สถูปเจดีย์  บัวคว่ำ บัวหงาย  
    ก้านและใบของพืชที่มัดรวมกัน   
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          ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
สถูปเจดีย ์ หมายถึง  พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวนครศรีธรรมราช 

          ลำแสงท่ีแผ่กระจายตรงยอดเจดีย์  หมายถึง  ความรู้ที่แผ่กระจายโดยไม่มีขีดจำกัด 
           บัวคว่ำ บัวหงาย   หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านก้างปลาและชาวบ้านใกล้เคียงในการจัดตั้งโรงเรียน 
          จำนวนใบ  หมายถึง   โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   

 

 

ปรัชญา 
ปญฺญา  นรานํ  รตนํ ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน 

 

ปณิธาน 
  ใฝ่เรียนใฝ่คิด  จิตสาธารณะ  มีทักษะชีวิต  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

               ตารางที่  1   จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา  

รวม สูงกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ต่ำกว่าปริญญาตร ี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการ 1 - - - - - 1 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 2 - 3 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม - 1 - 3 - - 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - 2 1 4 - - 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 3 - 2 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 1 - - 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 2 1 - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - - 1 3 - - 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 1 - 3 - - 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 2 - - 2 
รวมจำนวนครู 1 9 5 22 - - 37 
ลูกจ้างประจำ - - - - 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 - 2 1 4 
พนักงานธุรการ    1 - - 1 

รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 43  คน 
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3.  ข้อมูลนักเรียน 
 
 

ตารางที่  2  จำนวนนักเรียน  แยกรายชั้น เพศ  ห้องเรียน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง  ปีการศึกษา  2563 
 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ห้องเรียน ห้อง:นักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 110 90 200 5 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 89 92 181 5 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 70 73 143 4 1 : 40 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 269 255 524 14 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 25 47 72 2 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 29 53 82 2 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 28 54 82 2 1 : 40 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 154 236 6 1 : 40 
รวมทั้งสิ้น 351 409 760 20  

 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  2563) 
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4.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  สังกัดสพม. 12 
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5.  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ ( O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562 
 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2561 ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 49.90 52.49 -2.59 
คณิตศาสตร์ 22.97 26.21 -3.24 
วิทยาศาสตร์ 27.72 35.73 -8.46 
ภาษาอังกฤษ 26.85 25.75 1.10 
เฉลี่ย 4  กลุ่มสาระวิชา 31.86 35.05 -3.19 

 
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา  2562 

 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2561 ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 38.92 40.95 -2.03 
คณิตศาสตร์ 18.23 21.16 -2.93 
วิทยาศาสตร์ 26.65 27.23 -0.58 
สังคมศึกษา 32.93 32.09 0.84 
ภาษาอังกฤษ 23.84 22.21 1.63 
เฉลี่ย 5  กลุ่มสาระวิชา 28.11 28.73 0.62 
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6. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
       ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่กำหนด ผลของเป้าหมาย 
๑)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อย
ละ 70 มีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อยละ 
70.30 มีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ร้อย
ละ 75 มีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ร้อยละ 
78.20 มีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใน
การแนะนำตนเอง ครอบครัว 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้
อย่างน้อย ๒ ภาษา 

นักเรียนร้อยละ 72.53 มีความสามารถในการ
แนะนำตนเอง  ครอบครัว  สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

นักเรียนร้อยละ ๖5 มีความสามารถใน
การคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

นักเรียนร้อยละ 73.80 มีความสามารถในการ
คิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน
สมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน  อยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 

นักเรียนร้อยละ 86.91 ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 89.34 มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 8๐ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 87.70 มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่
หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ
ผู้เรียน 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / 
สิ่งประดิษฐ์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นต่อภาคเรียน 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ 
/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ ๑ 
ชิ้นต่อภาคเรียน 

๔) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และ
นำเสนอผลงานของตนเองได้ 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลงาน
ของตนเองได้ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่กำหนด ผลของเป้าหมาย 
5) นักเรียนร้อยละ 60 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวมเฉลี่ยระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 47.92  มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ ๒.๕ ขึ้น
ไป 

นักเรียนร้อยละ 58.24 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 59.68 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 44.47 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

 นักเรียนร้อยละ 7๐ มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 75.93  มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 88.38 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้น
ไป 

นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ ๒.๕ ขึ้น
ไป 

นักเรียนร้อยละ 73.44 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 69.86 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

๖) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพอ่ืนๆ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานต่ออาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อ
อาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
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       ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่กำหนด ผลของเป้าหมาย 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีด ี“มารยาทดี 
วจีไพเราะ บ่มเพาะความ
เป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 93.33 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับยอด
เยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา และประเพณีที่สำคัญของ
ไทย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา และประเพณีท่ีสำคัญของไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข บนความแตกต่างของ
วัฒนธรรมและสังคมท่ีหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บน
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและสังคมที่
หลากหลาย  

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรม
พลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 92.85 มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๙5 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

นักเรียนร้อยละ 98.40 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
สร้างสรรคช์ิ้นงานได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด 
      สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แก่ผู้เรียนทุกคน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปี
ที่ 4 นักเรียนทุกคนเข้าค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนร่วม
กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ และนักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่น  

      1) ครูผู้สอนควรจัดหา ผลิตสื่อ ใช้เทคโนโลยี 
และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์จัดทำการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
      2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการมีงานทำให้กับนักเรียนให้นักเรียน
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

 

 



๙ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

         ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมิน 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ชัดเจนและนำไป
ปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาตินโยบายของ สพม. 12 ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและนำไปปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

โรงเรียนกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานประกัน
คุณภาพ การนิเทศติดตาม การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด และนำผล
การประเมินมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และระบบวงจรคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลและระบบวงจรคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียน
ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพระดับ ScQA ปี 2562 โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนนำข้อมูลใน
การบริหารจัดการมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในได้แก่ การ
นิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การนิเทศ
การสอน 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
หลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากงบประมาณคูปอง
ครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(ID–plan) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
งบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 



๑๐ 
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โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ไม่ต่ำกว่าคนละ ๑๒ - ๒๐ ชั่วโมง
ต่อปี  

ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าคนละ ๑๒ - ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปี และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (PLC) 

โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครู
ทุกคนจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

ครูทุกคนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด 
ปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวน
ผู้เรียน 

มีอาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องปฏิบัติการ
และแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอกับ
จำนวนผู้เรียน 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

จัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พร้อมในการบริหาร
จัดการ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหาร
จัดการ 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พร้อมใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 

 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่ม ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา เอาใจใส่ในการบริหารจัดการศึกษาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพและเหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบความปลอดภัยเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของโรงเรียน  
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
นิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนสอดคล้องมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่เสมอ 

     การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการใน
การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  



๑๑ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้ เป็น
แหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน และใช้ในการบริหารจัดการ 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
       ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมิน 
๓.๑ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (Active learning) สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับ
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best practice) ภาค
เรียนละ ๑ วิธ ี

ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best practice) ภาคเรียนละ ๑ วิธี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

ครูทุกคนใช้และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน 

 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 

ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู่ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในรายวิชาที่สอน 

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใน
รายวิชาที่สอน 

ครูทุกคนมีการประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง  ด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

ครูทุกคนมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริง  ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
และหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอน 

ครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

ครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ 
เรื่อง 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมิน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน (PLC) ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน 

ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน (PLC) ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาการการจัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

     ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เกิดกับผู้เรียน โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนจากการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ สร้างบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริง ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่อง ส่งเสริมการผลิต
ชิ้นงาน ทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำได้ 

      ครูศึกษา เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้
เรียนรู้เพื่อเพ่ือการมีงานทำ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พุทธศักราช 2563 - 2566  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

            ภายในปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่
สากล  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
พันธกิจ 
 

1.  จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล 

               บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4.  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์ 
 

1.  ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
2.  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด และเรียนรู้ตามศักยภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ

เสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  

และชุมชน 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย  มีสว่นร่วมใน

การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
7.  สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
8.  มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้ง

สิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

10. อาคารสถานที่มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  3 

2.  พัฒนาและใช้หลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง 

ประสงค์  ดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ใฝ่รู้  คิดเป็นทำเป็น  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะในการ
ทำงาน  อนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.  ให้โอกาสทางการศึกษา  ลดอัตราออกกลางคัน 
5.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   

ครูมีขวัญและกำลังใจ 
7.  บริการจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
8.  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เหมาะสม  พอเพียง 
9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน  สถาบันการศึกษาแหล่งวิทยากร  สถานประกอบการ   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อจัดการกระบวนเรียนรู้ 
10.  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ค่านิยมองค์กร  
           SPIRIT             มีจิตบริการ  สรรสร้างคนดี  มีความคิด  มีเหตุมีผล เป็นแบบอย่าง ทำงานเป็นทีม 
 S  =  Service mind           มีจิตบริการ 
 P  =  People development    สรรสร้างคนดี 
 I   =  Idea   ความคิด 
 R  =  Resonable                   มีเหตุมีผล 
 I   =  Indicate                      เป็นแบบอย่าง 
 T  =  Team Work                 ทำงานเป็นทีม 
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อัตลักษณ์ผู้เรียน  
               มารยาทดี วจีไพเราะ บ่มเพาะความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี  
 
เอกลักษณ์โรงเรียน  
           ภูมิทัศน์งามตา  ต้นก้างปลางามเด่น  บริเวณน่าอยู่  ผู้คนร่วมใจ  
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
7.  รักความเป็นไทย     
8.   มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
       มีทั้งหมด 3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย  
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
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ประเด็นพิจารณาและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา/ค่าเป้าหมายของโรงเรียนปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อยละ 75 มีความสามารถใน
การอ่านและเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  ๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การอ่านและเขียนภาษาไทย  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  ๑.๓ นักเรียนร้อยละ  75 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.4 นักเรียนร้อยละ  75 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาจีนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.5 นักเรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการแนะนำตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
  ๑.6 นักเรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการคิดคำนวณวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ นักเรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
เสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ (IS1, IS2 และ IS3) 

 
 
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
-ครูผู้สอน IS1, IS2 และ IS3 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๓.๑ นักเรียนทุกคนมีผลงาน (ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม) ได้อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นต่อภาคเรียน 

 
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอน 

      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลงานของตนเองได้ 
 4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

 
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอน 



๑๘ 
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      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕.๑ นักเรียนร้อยละ 6๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 
3 ขึ้นไป 
 ๕.๒ นักเรียนร้อยละ 6๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๕.๓ นักเรียนร้อยละ 6๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๕.๔ นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๕.๕ นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๕.๖ นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๕.๗ นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๕.๘ นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 
ขึ้นไป 
 5.9 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) โดยรวมเพ่ิมข้ึน 

5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) โดยรวมเพ่ิมข้ึน 

 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
-ทุกกลุ่มสาระ 
- 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(วิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ) 
- 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(วิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ สังคม) 

      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 
 ๖.๑ นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ อย่างน้อย ๑ 
อาชีพ 
 6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 
 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
-กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
-กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด “มารยาท
ดี วจีไพเราะ บ่มเพาะความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 
 ๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี “มารยาทดี วจี
ไพเราะ บ่มเพาะความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 

 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ,บริหารกิจการน.ร. 
 
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูผู้สอน 



๑๙ 
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     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒.๑ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณี

ที่สำคัญของไทย  
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 ๓.๑ นักเรยีนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจาก
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 3.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน เคารพกฎ กติกาตาม
วิถีประชาธิปไตย 
      ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ๔.๑ นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย  

4.2 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
๔.3 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/พลศึกษา 
-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
-งานอนามัยโรงเรียน 
 
-งานอนามัยโรงเรียน/พลศึกษา 
 
-ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
สู่สากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      2) โรงเรียนมวีิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และนำไปปฏิบัติได้จริง 
      3) โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
-งานแผนงานและงานประกัน 
  
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๑) โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
      2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
      3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
      4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
      5) โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด โครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

-งานแผนงานและงานประกัน/กลุ่ม
บริหารงานต่างๆ 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      1) โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 
แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน
ศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียนรายบุคคล 
      2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสามารถ ความ
ถนัดของผู้เรียน 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการ
สื่อสาร 
      4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มี
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
      5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

-กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๑) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากงบประมาณคูปองครูให้ครู
ทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID–plan)อย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง 
      ๒) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าคนละ ๑๒ - ๒๐ ชัว่โมงต่อปี 
      ๓) โรงเรียนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครูทุกคนจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
      4) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของ
ครูและบุคลากร 
      5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มี
ชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล/ครูทุกคน 
 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
      ๑) มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
      ๒) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและ
นักเรียน 
 
 
 
 

-กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
  



๒๑ 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
      ๑) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ 
      ๒) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
      3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
และง่ายต่อการใช้งาน 
      4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      5) มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

-กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ๑) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
(Active Learning) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      ๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓) ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ภาค
เรียนละ ๑ วิธ ี

-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูทุกคน 
 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ๑) ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google App ฯลฯ 
      3) ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อในการ
จัดการเรียนรู้ 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูทุกคน 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๑) ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ๒) ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      3) ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      4) ครูทุกคนร่วมกับนักเรียนในการกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
 
 
 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูทุกคน 
 



๒๒ 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๑) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 
      ๒) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่าง
หลากหลาย 
      ๓) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูทุกคน 
 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      ๑) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ ์เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
      ๒) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
      3) ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ครูทุกคน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
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ส่วนที่ 3 
กรอบงบประมาณและการจัดสรร  ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี 2563  เป็นเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  เงินอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเงิน
รายไดส้ถานศึกษา  โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ซึ่งโรงเรียนมีการประมาณการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ตามรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ประจำปี  2563 

ที ่ รายการ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนเงิน
ต่อหน่วย รวมเงิน 

ยอดเงิน
ทั้งหมด หมายเหตุ  

  (คน) (บาท) (บาท) (บาท)  
1 เงินอุดหนุนรายหัว           
        ม.ต้น 524 3,500 1,834,000     
        ม.ปลาย 236 3,800 896,800     
  รวมเงินอุดหนุน       2,730,800   
2 รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนกลาง           
  2.1 ค่าจ้างยาม 12 9,500 114,000     
  2.2 ค่าจ้างแม่บ้าน 12 9,500 114,000     
  2.3  ค่าจ้างคนขับรถ 12 9,500 114,000     
  2.4 ค่าจ้างนักการ 12 9,500 114,000     
  2.5 ค่าประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง     11,400     

  
2.6 ค่าวัสดุกลาง (กระดาษ,หมึกโร
เนียว)     250,000     

  2.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์     25,000     
  2.8 ค่าสาธารณูปโภค     320,000     
  2.9 น้ำมันยานพาหนะ     130,000     
  2.10 ประชุม อบรม สัมมนา     100,000     
  2.11 สำรองจ่าย 10%       273,080     
  รวมยอดจ่ายส่วนกลางเงินอุดหนุน       1,565,480   
3 เงินอุดหนุนส่วนที่เหลือนำไปจัดสรร       1,165,320   
  3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 65%     757,458     
  3.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 20%     233,064     
  3.3กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 5%     58,266     
  3.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5%     58,266     
  3.5 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 5%     58,266     

รวมยอดเงินจัดสรรเงินอุดหนุน  1,165,320  



๒๔ 
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2. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปี 2563 

ที ่ รายการ จำนวน จำนวนเงิน  ยอดเงิน หมายเหตุ 

  นักเรียน ต่อหน่วย รวมเงิน ทั้งหมด  
1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
        ม.ต้น 524 880 461,120     
        ม.ปลาย 236 950 224,200     
  รวมรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       685,320   

2 
การจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน           

  2.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ     100,000     
  2.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ     100,000     
  2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 760 200 152,000     
  2.4 กิจกรรมส่งเสริม ICT อินเทอร์เน็ต     90,000     
 2.5 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี     55,320   
  2.6กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุม ชมรม     48,000     
  2.7 กิจกรรมวันสำคัญ     30,000     
  2.8 กิจกรรมกีฬา     80,000     
  2.9 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม     30,000     
  รวมยอดจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   685,320  

 
3. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา  ประจำปี 2563 

ที ่ รายการ จำนวน จำนวนเงิน  ยอดเงิน หมายเหตุ 

  นักเรียน ต่อหน่วย รวมเงิน ทั้งหมด  
1 เงินรายได้สถานศึกษา  (เก็บนักเรียน) 760 1,300 988,000     

       

  รวมรับเงินรายได้สถานศึกษา       988,000   

2 จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา           

  2.1 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 35,000 350,000     

 2.2 ค่าจ้างครูภาษาจีน 1 23,000 230,000   

  2.3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 760 200 152,000     

 2.4 โครงการที่เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 760 200 152,000   

  รวมยอดจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา    884,000  
 



๒๕ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

การจัดสรรเงินตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ของโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
 

เงินอุดหนุน 
การจัดการ 

เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุนกจิกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่  1   
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 -    

 งานวิชาการ   100,000   
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
2 อ่อนเสริม เติมเก่ง 9,800     
3 ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 6,750     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
4 ปลอด 0 ร มส  -     
5 อ่อนเสริมเติมเก่ง (ทักษะการคิดคำนวณ) 3,745     
6 ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 6,580     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
7 อ่อนเสริม เติมเก่ง 2,000     
8 เพ่ือนช่วยเพื่อน  3,000     
9 ชวนอ่านสานเขียน 2,480     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
10 ปลอด 0 ร มส มผ โดยผ่านกระบวนการกลุม่ -     
11 ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 4,000  7,200   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
12 No Zero No Failure  (ปลอด 0 ร มส )  -     
13 Magic Box  (อ่อนเสริม เติมเก่ง) 1,746     
14 More Learn More Clever 2,990     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ      
15 ปลอด 0 ร มส มผ   -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
16 กิจกรรมก่อนบ่ายคลายปัญหา 0 ร มส   -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
17 กิจกรรมก่อนบ่ายคลายปัญหา 0 ร มส    -     

รวมยอดเงินทั้งหมด 43,091  107,200   



๒๖ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุนกจิกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 2   
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

     

  วิชาการ/กลุ่มพัฒนาผู้เรียน      
1 ชมรม    5,320   
2 ชุมนุม   5,000   
3 นักศึกษาวิชาทหาร 3,600     
4 ลูกเสือ-เนตรนารี   56,000   
5 ทัศนศึกษา   152,000   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
6 Science project  to innovation 4,000     
7 วันวิทยาศาสตร์ 2,000     
9 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   5,000   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
10 วันพาย  (Pi  Day) 7,260     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
11 1 Best  1  กลุ่มสาระ 7,695     
12 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 23,400     
13 วันสุนทรภู ่ -     
14 วันภาษาไทย 3,000     
15 ค่ายภาษาไทย   23,000   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
16 แข่งขันทักษะทางวิชาการ -     
17 English&ChineseWorld Wide Wow Camp 3,075     
18 Holiday and Festival 5,210     
19 English Enjoy Morning 1,493     
20 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 2,190     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
21 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  -     
22 ประกวดมารยาทไทย -     
23 แข่งขันทักษะสังคมศึกษากับองค์กรภายนอก   5,000   
24 วันวิชาการโรงเรียน 4,860     
25 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา   4,000   
 



๒๗ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุนกจิกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 
 

  
 

26 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 2,255  80,060   
27 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ -  -   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา      
28 เสริมทักษะทัศนศิลปสู่ความเป็นเลิศ 21,944     
29 เสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ 8,810     
  รวมเงินทั้งหมด 100,792  335,380   

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 3   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

     

1 กิจกรรมเข้าคา่ยคุณธรรมจริยธรรม    30,650   
2 กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์   -   
3 กิจกรรมวันสำคัญ      
 -กิจกรรมวันไหว้ครู   1,000   
 -กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   -   
 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

  
- 

  

 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   -   
 -กิจกรรมวันแม่   -   
 -วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   2,000   
 -กิจกรรมวันปิยะมหาราช   2,000   
 -กิจกรรมลอยกระทง   -   
 -กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  
4,374 

  

 -กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   2,570   
 -กิจรรมวันสถาปนาโรงเรียน   6,800   
 



๒๘ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

4 กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา   550   
5 กิจกรรมธนาคารความดี 1,165  -   
6 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 1,862  -   
7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน   20,417   
 รวมเงินทั้งหมด 3,027  70,361   
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 4  
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

1 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และ
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

11,800     

2 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 11,200     
3 คาราวานเยี่ยมบ้าน 13,300     
4 กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล) 514     
5 ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด   15,435   
 รวมเงินทั้งหมด 36,814  15,435   
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 5  
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

     

 พัฒนาวิชาชีพครู      
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อฯ     22,400     
2 การอบรม/สัมมนาครูตามหน่วยงาน/

ศึกษาดูงาน 
  100,000     76,000 

 รวมเงินทั้งหมด     22,400  100,000 - -  76,000 
 



๒๙ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 6  
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา 

     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
1 1 ครูวิทย์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์

พระราชา 
-     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
2 ครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนจัดการ

เรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
-     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
3 บูรณาการศาสตร์พระราชาทักษะการ

เขียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
4 สื่อสารสองภาษาด้วยศาสตร์พระราชา        -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      

5 แผนบูรณาการศาสตร์พระราชา   1,599     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

6 กิจกรรมศาสตร์พระราชาสาธิต   -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

7 กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตร์
พระราชาพออยู่พอกิน   

     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา      
8 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์

พระราชา 
-     

 รวมเงินทั้งหมด 1,599     
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 7  
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

     

 กลุ่มงานวิชาการ      
1 เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา  2562  35,000     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

2 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  -     
3 การจัดการเรียนรู้ 3R8C  3,925     
4 จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 114,613     
5 วันวิชาการ  3,000     
6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,900     
7 นิเทศการสอน  -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

8 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  2,000     
9 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม  2,650     

10 วันวิชาการ  5,000     
11 นิเทศการเรียนการสอน  -     
12 ครูคณิตชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 3,000     
13 วิจัยในชั้นเรียน  2,000     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
14 พัฒนาหลักสูตร  990     
15 นิเทศการเรียนการสอน  -     
16 วันวิชาการ  1,500     
17 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม -     
18 จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4,500     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
19 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   -     
20 ผลิตสื่อและนวัตกรรม  10,636     
21 วันวิชาการ 2,852     
22 ห้องเรียนคุณภาพ  4,917     
23 นิเทศการเรียนการสอน  -     
 
 



๓๑ 
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ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
24 ซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้  12,650     
25 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  1,605     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
26 จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 27,154     
27 วันวิชาการ  3,500     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
28 พัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 1,405     
29 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  565     
30 กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  630     
31 กิจกรรมวันวิชาการ 7,540     
32 กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม 28,080     
33 กิจกรรมนิเทศการสอน -     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา      
34 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 10,810     
35 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนมโนราห์ 20,000     
36 วันวิชาการ 3,940     

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

37 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

9,000 
 

 
  

 รวมเงินทั้งหมด 360,369 - - - - 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 

     

1 พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานกลุ่ม 34,266     
2 ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา -     
3 จัดวางระบบควบคุมภายใน 1,000     
4 พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,500     
5 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ

ฝ่ายงบประมาณ -     

6 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 21,500     
 รวมเงินทั้งหมด 58,266 - - -  
 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 9 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

     

1 งานสารบรรณ -     
2 งานสำนักงานกลุ่ม 3,893     
3 งานวางแผนอัตรากำลัง 4,000 467,400  540,000  
4 งานสารสนเทศ 27,940  -   
5 เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ   -  72,200 

 รวมเงินทั้งหมด 31,833 467,400 - 540,000 72,200 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารกิจการ
นักเรียน 

     

1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม -     
2 งานคณะกรรมการนักเรียน -     
3 งานสัมพันธ์ชุมชน -     
4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร -     
5 งานวนิัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน -     
6 งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด -     
7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน -   152,000  
8 งานเวรประจำวัน -     
9 งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 18,425     
 รวมเงินทั้งหมด 18,425 - - 152,000 - 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 

     

1 งานสำนักงานกลุ่ม 7,275     
2 งานสารบรรณ 10,205     
3 กิจกรรมรักษ์สะอาด 48,460     
4 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 44,860     
5 งานสาธารณูปโภค 24,000 320,000    
6 งานห้องสมุด 12,005     
7 งานอนามัย ร.ร. 10,986     
8 งานโสตทัศนศึกษา 5,200     
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  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

9 งานประชาสัมพันธ์ 11,790     
10 งานสหกรณ์ -     
11 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 1,000     
12 งานยานพาหนะ - 130,000    
13 งานอาคารสถานที่ -     
14 งานโภชนาการ    30,000  
15 งานรักษาความปลอดภัย 622     
 รวมยอดเงินทั้งหมด 176,403 450,000 - 30,000  
 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 12 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 

     

1 งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 33,245     

2 
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

7,000 - 
   

3 
งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
   

4 งานทะเบียนนักเรียน 10,510     
5 งานรับนักเรียน 6,000     
6 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - -    
7 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ - -    
8 งานนิเทศการศึกษา - -    
9   งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา 70,250     
10 งานประกันคุณภาพการศึกษา 6,200     
11 งานแนะแนว  21,000     
12 งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  250,000    
13 กิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียน ป.5-ป.6     30,000 
  รวมเงินทั้งหมด 154,205 250,000 - - 30,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 13 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

     

1 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์  25,000    
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 57,000     
 รวมเงินทั้งหมด 57,000 25,000    
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  (ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต) 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-ก้าวทันเทคโนโลยี (บริการสืบค้นข้อมูล) 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
90,000 

 
- 
 

  

 รวมเงินทั้งหมด   90,000   
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  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

15 โครงการตามนโยบายและจุดเน้น      
 -จัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID - 19) 
-จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอข้อมูล
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม 
-การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
จัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
-การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA Online) 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

72,000 
 
 

5,000 
 
 

11,000 
 
 

- 
 

10,000 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
(สพม.12) 

 รวมเงินทั้งหมด 98,000     
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ส่วนที่  4 
รายละเอียด และโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

 
ที่ โครงการ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
8 โครงการพัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
9 โครงการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

10 โครงการพัฒนางานด้านบริหารกิจการนักเรียน 
11 โครงการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 
12 โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 
13 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 โครงการตามนโยบายและจุดเน้น (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 
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1.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  ✓  โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3.  สนองกลยุทธ์ของ สพม.12  ข้อที ่2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที ่2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด  และเรียนรู้ตาม 
     ศักยภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆ  
     ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
     มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 – 1.1.6 
   1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
           1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ  
 คิดเห็นและแก้ปัญหา  
   1.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ    
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
8.  หลักการและเหตุผล   

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา  ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย 
สำคัญของการจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้กำหนดนโยบาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ 
ครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา มีสุขภาวะ 
ที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม   และผู้อื่น  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  ตามนโยบายการขับเคลื่อนภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579)   ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียน
ก้างปลาวิทยาคม พบว่า ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 48.27  
ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และผลการสอบระดับชาติ (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ต่ำกว่าระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  และต่ำกว่าระดับประเทศ  

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว    โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนขึ้น โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้มีการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้โครงการมีการวิจัย  หาแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   มีคณะกรรมการนิเทศรับผิดชอบในการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล  มีการนิเทศการสอน  การจัดการสอนเสริมพิเศษที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  ตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60 และมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น + 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเรียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 
 4.  เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  

5.  นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 
10.  เป้าหมายโครงการ 
 10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

10.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  มีทักษะการสื่อสาร  อ่าน   
เขียน ภาษาไทยตามเกณฑ์ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 75 ของผู้เรียน 

10.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทยตามเกณฑ์ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 

10.1.3  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะการสื่อสาร  อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 75 ของผู้เรียน 

10.1.4  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะการสื่อสาร  อ่าน  เขียน ภาษาจีนตามเกณฑ์
ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 75 ของผู้เรียน 

10.1.5  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีทักษะและความสามารถในการคิดคำนวณ
คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 70  ของผู้เรียน 

10.1.6  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 

10.1.7  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีการประเมินสมรรถนะสำคัญ ( ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี) ในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ระดับดี (2) ขึ้นไป 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 

10.1.8  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีความรู้และได้พัฒนาทักษะตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 65 ของผู้เรียน 

10.1.9  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีผลงาน ชิ้นงาน  สิ่งประดิษฐ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น  ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
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10.1.10  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
การสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) รายกลุ่มสาระหลัก  เพิ่มข้ึน +3  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10.1.11  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีผลการเรียนที่มีปัญหา 0, ร, มส และ มผ ทุกกลุ่ม
สาระเหลือไม่เกินร้อยละ 3  

 
10.1.12  นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ลดจำนวนนักเรียนออกกลางคัน เหลือร้อยละ 1 
10.1.13  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีการศึกษาต่อร้อยละ 80 

ของผู้เรียน  
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

10.2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
10.2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเรียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
10.2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
10.2.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
10.2.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
10.2.6  เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  
10.2.7  นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการดำเนินงานตาม

กิจกรรมในโครงการ 
 
11.  ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนนิงาน    

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1. ขั้นวางแผน    
1.1 ประชุมชี้แจงครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

มิ.ย.63  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

มิ.ย.63  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1.3 รวบรวมทุกกิจกรรมจากทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

มิ.ย.63  นางผกามาส สิงหพันธุ์ 

1.4 เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ มิ.ย.63  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางผกามาส สิงหพันธุ์ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

2. ขั้นดำเนินการ    
2.1 ดำเนินการตามแต่ละกิจกรรมใน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  ดังนี้ 

  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(วิชาการ) 

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสาวดวงกมล บุญชู 

2) อ่อนเสริมเติมเก่ง  (วิทยาศาสตร์) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
3) ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 
(วิทยาศาสตร์) 

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 

4) ปลอด 0 ร มส   (คณิตศาสตร์) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางผกามาส สิงหพันธุ์ 
5) อ่อนเสริมเติมเก่ง (คณิตศาสตร์) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางผกามาส สิงหพันธุ์ 
6) ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 
(คณิตศาสตร์) 

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางผกามาส สิงหพันธุ์ 

7) ปลอด 0 ร มส (เพ่ือนช่วยเพ่ือน) 
(ภาษาไทย) 

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 

8) อ่อนเสริมเติมเก่ง (ชวนอ่านสานเขียน) 
(ภาษาไทย)   

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 น.ส.เย็นฤดี มากคงแก้ว 

9) ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 
(ภาษาไทย) 

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 

10) ปลอด 0 ร มส  (สังคมศึกษา) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสุรีรัตน์ เผือกจีน 
11) ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 
(สังคมศึกษา) 

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสุรีรัตน์ เผือกจีน 

12) ปลอด 0 ร มส (No Zero No 
Failure) (ภาษาต่างประเทศ)       

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

13) อ่อนเสริมเติมเก่ง (Magic Box) 
(ภาษาต่างประเทศ)   

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

14) ยกระดับผลการสอบระดับชาติ(ภาษา
อังต่างประเทศ)  

ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

15) ปลอด 0 ร มส  (การงานอาชีพฯ) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา 
16) ปลอด 0 ร มส  (สุขศึกษา) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 นางอุทัย  พิกุลงาม 
17) ปลอด 0 ร มส  (ศิลปศึกษา) ก.ค.63 - พ.ย.63 ธ.ค.63-มี.ค.64 น.ส.พรพิมล สมบัติมาก 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล    
3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม/ โครงการ 

พ.ย. 63 มี.ค. 64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางผกามาส สิงหพันธุ์ 

3.2 ประเมินผล และสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

 มี.ค. 64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางผกามาส สิงหพันธุ์ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา    
4.1 รายงานผลการประเมินการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ  
4.2 สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 

 มี.ค. 64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางผกามาส สิงหพันธุ์ 

 
12.  งบประมาณทั้งหมด …………150,291….….. บาท 

  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิชาการ)  100,000   
2. อ่อนเสริมเติมเก่ง  (วิทยาศาสตร์ฯ) 9,800    
3. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ (วิทยาศาสตร์ฯ) 6,750    
4. ปลอด 0 ร มส   (คณิตศาสตร์) -    
5. อ่อนเสริมเติมเก่ง (คณิตศาสตร์) 3,745    
6. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ (คณิตศาสตร์) 6,580    
7. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ (ภาษาไทย) 2,000    
8 ปลอด 0 ร มส (เพ่ือนช่วยเพื่อน) (ภาษาไทย) 2,000    
9. อ่อนเสริมเติมเก่ง (ชวนอ่านสานเขียน) 

(ภาษาไทย)   
2,480    

10. ปลอด 0 ร มส  (สังคมศึกษาฯ) -    
11. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ (สังคมศึกษาฯ) 4,000 7,200   
12. ปลอด 0 ร มส (No Zero No Failure) 

(ภาษาต่างประเทศ)       
-    
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  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

13. อ่อนเสริมเติมเก่ง (Magic Box) 
(ภาษาต่างประเทศ)   

-    

14. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ
(ภาษาต่างประเทศ)  

4,736    

15. ปลอด 0 ร มส  (การงานอาชีพ) -    
16. ปลอด 0 ร มส  (สุขศึกษาและพลศึกษา) -    
17. ปลอด 0 ร มส  (ศิลปะ) -    

 รวมเงินทั้งหมด 43,091 107,200   
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
      กลุ่มบริหารวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเรจ็ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาท่ี 2 และความสามารถในการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผ่านเกณฑ์ตาม 
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

-ประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน 

- แบบประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน 

2. ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน  
ในระดับดี ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

-ประเมินสมรรถนะ
สำคัญ 

- แบบประเมินสมรรถนะ
สำคัญ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

- ทดสอบ และประเมิน 
  ผลสัมฤทธิ์  

- แบบทดสอบ และประเมิน   
  ผลสัมฤทธิ์ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ -แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์
และเจตคติ 

-แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
และเจตคติ 
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ตัวชี้วัดความสำเรจ็ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
6. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผลระดับชาติ 
(O-NET) เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ิมข้ึน +3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ทดสอบ O-NET - แบบทดสอบ O-NET 

7. จำนวนอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  -ข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน - แบบรายงานข้อมูล 
8. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ  
ดำเนินงานตามโครงการ 

-ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ 

 
15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

15.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
15.2  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเรียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามมาตรฐาน 

                   การศึกษาของโรงเรียน 
15.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
15.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
15.5  ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
15.6  ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
15.7  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมผ่านการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
15.8  นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ  

                    โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
                                                       
                                                      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางผกามาส  สิงหพันธุ์) 
 
                                                       ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                  (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
                    งานแผนงานโรงเรียน 
 
         ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 



๔๕ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
4.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน   

   ข้อที ่2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ตามศักยภาพโดยการสื่อสารเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

   ข้อที ่3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนข้อที่    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ 1.1.1-1.1.6 , 1.2.1-1.2.4 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานวชิาการ 
 
7.  หลักการและเหตุผล   
  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้   ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรู้
แบบบูรณาการ จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจำเป็น
อย่างยิ่ง  ในการนำสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตาม
ตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่มีศักยภาพ หลายคนสามารถเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าร่วม
การในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอ  ถ้าได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
          ดังนั้น ทางโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงาน  เชื่อมโยงความรู้ที่
เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือทำ สามารถนำความรู้   ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
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8.  วัตถุประสงค์โครงการ   
8.1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
8.3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
8.4. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
8.5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 
8.6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
8.7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
9.  เป้าหมายโครงการ    

9.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 - นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 - ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 - ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 - ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
 - ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาจีน 
 - ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ ์ 
            วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 
10.  ขั้นตอน /ระยะเวลาในการดำเนินงาน   

 ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1. ขั้นวางแผน    
1.1 ประชุมชี้แจงครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
กำหนดกิจกรรมที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

มิ.ย. 63  หัวหน้างานวิชาการ 

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ มิ.ย. 63  น.ส.ศิวพร จริตงาม 
1.3 รวบรวมทุกกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มิ.ย. 63  น.ส.ศิวพร จริตงาม 

1.4 เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ ก.ค.63  น.ส.ศิวพร จริตงาม 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

2. ขั้นดำเนินการ    
ดำเนินการตามแต่ละกิจกรรมใน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  ดังนี้ 

  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

กลุ่มงานวิชาการ/พัฒนาผู้เรียน    
-ชุมนุม ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.63–เม.ย. 64 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
-ชมรม ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.63–เม.ย. 64 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
-ลูกเสือ-เนตรนารี ก.ค. –ก.ย. 63 ธ.ค.63–เม.ย. 64 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
-ทัศนศึกษา  ธ.ค.62 –มี.ค 64 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
-นักศึกษาวิชาทหาร ก.ค. –ก.ย. 63 ธ.ค.63–เม.ย. 64 น.ส.พรพิมล สมบัติมาก 
-กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.63–เม.ย. 64 นางรานี เพชรสีช่วง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
-Science project  to innovation ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
-วันวิทยาศาสตร์ ก.ค. –ส.ค. 63  นางนพรัตน์   แดงงาม 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ก.ค. –พ.ย. 63  นายโยธิน  ปล้องไหม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
- วันพาย  (Pi  Day) ส.ค. –ก.ย. 63  น.ส.ปาริชาติ เกตุแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
- ส่งเสริมความเป็นเลิศ ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 นางพยอม      มณีฉาย 
- วันสุนทรภู ่ มิ.ย. 63  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    
- วันภาษาไทย ก.ค. 63  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    
- ค่ายภาษาไทย   พ.ย.6-มี.ค..64 นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
-1 Best 1 กลุ่มสาระ ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 นางพยอม      มณีฉาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
- English&Chinese World Wide 
Wow Camp 

 พ.ย. –ก.ย. 62 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

- Holiday and Festival ต.ค. –ก.ย. 62 ธ.ค.62–ก.พ. 63 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
- English&Chinese Enjoy Morning ส.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –ม.ค.64 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุทัย 
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ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ก.ค.-ก.ย. 62  นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
- แข่งขันทักษะสังคมศึกษากับองค์กรภาย 
นอก 

ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

   

- แข่งขันกีฬาสี  ม.ค.-ก.พ. 64 นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา    
-เสริมทักษะทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 น.ส.พรพิมล สมบัติมาก 
-เสริมทักษะนาฎศิลป์ไทยสู่ฝีมือที่เป็น
เลิศ 

ก.ค. –พ.ย. 63 ธ.ค.62 –มี.ค.64 น.ส.ปาริฉัตรทองเลี่ยม
นาค 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล    
3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม/ โครงการ 

พ.ย.63 เม.ย.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และน.ส.ศิวพร จริตงาม 

3.2 ประเมินผล และสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ย.63 เม.ย.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และน.ส.ศิวพร จริตงาม 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา    
4.1 รายงานผลการประเมินการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ  
4.2 สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา 

พ.ย.63 เม.ย.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และน.ส.ศิวพร จริตงาม 

 
11.  งบประมาณทั้งหมด   431,312  บาท   

  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม อุดหนุน

จัดการเรียน
การสอน 

อุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลุ่มงานวิชาการ/พัฒนาผู้เรียน     
1. ชุมนุม  5,000   
2 ชมรม  5,320   
3 นักศึกษาวิชาทหาร 3,600    
4 ลูกเสือ-เนตรนารี  56,000   
5 ทัศนศึกษา  152,000   
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ที ่ กิจกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
อุดหนุน
จัดการ

เรียนการ
สอน 

อุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
7 Science project  to innovation 4,000    
8 วันวิทยาศาสตร์ 2,000    
9 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  5,000   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
10 วันพาย  (Pi  Day) 7,260    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
11 1 Best 1 กลุ่มสาระ 7,695    
12 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 23,400    
13 วันสุนทรภู ่ -    
14 วันภาษาไทย 3,000    
15 ค่ายภาษาไทย  23,000   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
16 English &Chinese Word  Wide Wow Camp 3,075    
17 Holiday and Festival 5,210    
18 English&Chinese Enjoy Morning 1,493    
19 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางภาษาอังกฤษ 2,190    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
20  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา  4,000   
21 แข่งขันทักษะสังคมศึกษากับองค์กรภายนอก  5,000   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา     
22 แข่งขันกีฬาสี 2,255 80,060   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา     
23 เสริมทักษะทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 21,944    
24 เสริมทักษะนาฎศิลป์ไทยสู่ฝีมือที่เป็นเลิศ 8,810    
 รวมเงินทั้งหมด 95,932 335,380   
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12.  สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
 สถานที่ดำเนินการ -โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  -คณะครู และนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
    -องค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 
13. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มี ความสามารถใน
การอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ  

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การทดสอบ 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 
- ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ข้อสอบ 
-แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

-  การทดสอบ 
-  การแข่งขัน 
-  ประเมินความพึงพอใจ 
 

- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
- ผลการแข่งขัน  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

- ชิ้นงาน 
- การแข่งขัน 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
- ผลการแข่งขัน  

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

- การทดสอบ 
- การแข่งขัน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
- ผลการแข่งขัน  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมเฉลี่ยระดับ 3 
ขึ้นไป 

  

6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยม
ที่ดี “มารยาทดี วจีไพเราะ บ่มเพาะความเป็น
ไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

- สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
14.1  ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย สืบสานวรรณศิลป์ของกวีเอกของไทยและของโลกได้ 
14.2  ผู้เรียนสามารถแสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ 
14.3  ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป 
14.4  ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการแข่งขันทักษะ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ 
14.5  ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
14.6  ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 

 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวศิวพร  จริตงาม) 
 
 
      ลงชื่อ ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
                 หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายประเสริฐ  ธานรีัตน์) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                                      ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่1      
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด “มารยาทดี วจีไพเราะ บ่ม

เพาะความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.1.1 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี “มารยาทดี วจีไพเราะ 

บ่มเพาะความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีที่สำคัญ

ของไทย   
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจากกิจกรรมกีฬา

สี กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.4.2  นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์               
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
8.  หลักการและเหตุผล   

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก ประชาชนในอดีตมีชีวิต
อยู่กับครอบครัว  มีพุทธศาสนา  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นรากฐานของทัศนคติ และค่านิยมในการดำรงชีวิต  ทำ
ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  แต่จากการเพ่ิมของประชากร  ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน    ทำให้ประชาชนหันมานิยมความเจริญ
ทางด้านวัตถุมากขึ้น  และละเลยด้านคุณธรรม จริยธรรม  โดยขาดความตระหนักว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มี
ความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในการกำหนดความสงบสุขของสังคม  เนื่ องจากหากคนในสังคมมีความ
บกพร่องทางด้านจิตใจ  ขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้ว แม้สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ก็ย่อมจะหา
ความสุขและเกิดการพัฒนาไปได้ยาก   จากการศึกษา พบว่าเยาวชนไทยในปัจจุบันมี “ลักษณะโทษ” หลาย
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ประการ เช่น  ติดยาเสพติด ติดเกม  ก้าวร้าวรุนแรง หมกมุ่นในกามารมณ์ มีแนวโน้มก่ออาชญากรรม  หลงติดใน
วัตถุเห็นแก่ตัว ไม่เชื่อเรื่องส่วนรวม ไม่มีศาสนาและวัฒนธรรม  เครียด หาความสำเร็จโดยไม่เลือกวิธีการ  ชอบเล่น
การพนัน ทำงานหนักไม่เป็น ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก  ในการ
กำหนดความสงบสุขของสังคมนั้น คนในสังคมต้องเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม จึงจะทำให้สังคมนั้นมี
แต่ความสุขใน ขณะเดียวกัน หากคนในสังคมใดมีความบกพร่องด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมจริยธรรมแม้สังคมนั้นจะมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ย่อมจะหาความสงบ สุขได้ยาก  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย
จะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ วัยเด็ก เพราะ จะเป็นกำลังของประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้
ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการขัดกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน  เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึน 
 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 9.1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

9.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
9.4  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
9.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันทางศาสนา 
 
10.  เป้าหมายโครงการ   

10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    - ผู้เรียนทุกคน 
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ขั้นวางแผน    
1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนเพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะจัดให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

พ.ค.63  หัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมออกแบบวาง
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

พ.ค.63  หัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

1.3 รวบรวมกิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ พ.ค.63  นางสมโภช วังวิเศษ
กุศล 

1.4 เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ พ.ค.63  นางสมโภช วังวิเศษ
กุศล 

2. ขั้นดำเนินการ    
2.1 ดำเนินงานตามแต่ละกิจกรรม ในโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ 

พ.ค.63-ต.ค.
63 

พ.ย.63-มี.ค.
64 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล    
3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/  
โครงการ 

ต.ค.63 มี.ค.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางสมโภช วังวิเศษ
กุศล 

3.2 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค.63 มี.ค.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางสมโภช วังวิเศษ
กุศล 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา    
4.1 รายงานผลการประเมินการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ  
4.2 สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
พัฒนา 

 มี.ค.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และนางสมโภช วังวิเศษ
กุศล 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  30,650  พ.ย. 63 ครูสมโภช 
2.กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ -  พ .ย . 63-ก .พ . 

64 
ครูสมโภช 

3. กิจกรรมวันสำคัญ     
-กิจกรรมวันไหว้ครู 1,000    
-กิจกรรแห่เทียนพรรษา -    
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

- 3 มิ.ย. 63  ครูสมโภช 

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที1่0 

- 27 ก.ค.63  ครูสมโภช 

- กิจกรรม วันแม่ - 11 ส.ค. 63  ครูสมโภช 
-กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ - 4 ก.ย. 63  ครูสมโภช 
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

2,000 13 ต.ค. 63  ครูสมโภช 

กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2,000 - 23 ต.ค. 63 ครูสมโภช 
กิจกรรมลอยกระทง - - 31 ต.ค. 63 ครูสมโภช 
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

4,374  4 ธ.ค. 63 ครูสมโภช 

-กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,570  30 ธ.ค. 63 ครูสมโภช 
กิจรรมวันสถาปนาโรงเรียน 6,800  18 ก.พ. 64 ครูสมโภช 
4.กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา 550  ก.พ. 64 ครูสมโภช 
5. ธนาคารความดี 1,165 ตลอดภาค

เรียน 
ตลอดภาคเรียน ครูกฤติมา 

6.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 1,862  ก.พ. 64 ครูกฤติมา 
7. กิจกรรมอบรมสัมนาสภานักเรียน 20,417  พ.ย. 63 ครูกฤติมา 

รวมงบประมาณทั้งหมด 73,388    
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12.  งบประมาณทั้งหมด ………………73,388…………….. บาท 

 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   

- วัดก้างปลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
- วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

 
 

  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. 1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรม  
 30,650   

2. 2.กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ -    
3. 3. กิจกรรมวันสำคัญ     
 -กิจกรรมวันไหว้ครู  1,000   

-กิจกรรแห่เทียนพรรษา  -   
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

-    

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที1่0 

 -   

- กิจกรรม วันแม่  -   
-กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ     
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

 2,000   

กิจกรรมวันปิยะมหาราช  2,000   
กิจกรรมลอยกระทง     
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

 4,374   

-กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2,570   
กิจรรมวันสถาปณาโรงเรียน  6,800   

4 .กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา  550   
5 ธนาคารความดี 1,165    
6 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 1,862    
7 กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน  20,417   
 รวมเงินทั้งหมด 3,027 70,361   
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14.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

14.1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

14.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

การเข้าร่วมกิจกรรม รายงานผลการจัดกิจกรรม 

14.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

สังเกตจากการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน 

สังเกต 

14.4  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

สังเกตพฤติกรรม สังเกต 

14.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเองด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา 

สังเกตพฤติกรรม สังเกต 

 
15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ) 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (  นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
                  หวัหน้าแผนงานโรงเรียน 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ  การสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อท่ี  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
          ทางการศึกษา 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่ 
    3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี “มารยาทดี วจีไพเราะ บ่มเพาะความเป็น

ไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 
                       1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
                       1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
                       1.2.4 มีสขุภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม               

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความสามารถ มีคุณธรรม  
จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุ.3 ตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา  นอกจากจะดำเนินด้วย
การส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือ  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ก็เป็น
สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแป ลงไปอย่างมากทั้งทางด้านการสื่อสาร  
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว  ใน เชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้น ไม่ว่า
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด  ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ ที่
เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เก่ียวข้อง  

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อม
ทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้น / ครูที่
ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน   

 จากเหตุผลดังกล่าว  ทางงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงมีความตระหนัก
ถึงความสำคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือให้กระบวนการทำงานเป็นระบบมีความชัดเจน  ด้วย
การประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ  กิจกรรมและ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ความสำเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี
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ประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคมต่อไป 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
10.  เป้าหมายโครงการ   
      10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้รับการดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1
และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

11,800.00    พ.ย. 63  อ.ตัทธิตา 

2. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 11,200.00  มี.ค. 64 อ.ตัทธิตา 
3. คาราวานเยี่ยมบ้าน 13,300.00 ก.ค. 63  อ.ตัทธิตา 
4. กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล) 514.00  ม.ค.64 อ.ทวีป 
5. ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด 15,435.00  ม.ค.64 อ.ทวีป 

 
12.  งบประมาณทั้งหมด …………52,249.00………….. บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1

และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
11,800.00    

2. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 11,200.00    
3. คาราวานเยี่ยมบ้าน 13,300.00    
4. กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล) 514.00    
5. ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด  15,435.00   
 รวมเงินทั้งหมด 36,814.00 15,435.00   
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม . 
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14. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

มฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
   1.2.3 ยอมรับที่ จะอยู่ ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

- การสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจ 
- การสังเกต 

1. แบบประเมิ นความ พึ ง
พ อ ใจ ใน การจั ด กิ จ ก รรม
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 
2. สรุปคัดกรองนักเรียน 
3. แบบสังเกต 
4. แบบบันทึกผลการเรียน 
ประจำวิชาด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 
15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียน ร้อยละ 95 ที่เข้ามาศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน 
2. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการร่วมกับดำเนินดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน และได้รับข่าวสารการดำเนินงานของโรงเรียน 
4. เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
5. ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมในผลงานของนักเรียน ครูและโรงเรียน 

 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวตัทธิตา  ติง่ต่ำ) 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
        หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 
 
       ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ          พัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่   2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่  

5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรู้ความ    
    สามารพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหน่วยงานและองค์กร  ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด 
   การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.1 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
                               วิชาชีพ ( ID-pland )  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     4.1.2 โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทีความ 
                                เชีย่วชาญทางวิชาชีพ ไม่ตำกว่าคนละ 12- 20  ชั่วโมงต่อปี 

4.2.3  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทำรายงานผลการประเมิน          
        ตนเอง (SAR )  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 มาตรฐานที่ ๓    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.3 ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพยอม     มณีฉาย 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
  เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ด้านการบริหารงานบุคคลตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ขั้นการบำรุงรักษา เพื่อให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
     2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน  

3. เพ่ือพัฒนาครูให้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับความผิดชอบรับผิดชอบ  
     4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
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5. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
6.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอก 
7. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
10.  เป้าหมายโครงการ   

10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                - บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา  38 คน 

 10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                 1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล 
                 2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
                 3. ครูสอนตามวิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
                 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 
 11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1. พัฒนาวิชาชีพครู พ.ค.2563-ต.ค.
2563 

 ครูพยอม 

2. ศึกษาดูงาน  พ .ย .2 5 6 3 - มี .ค . 
2564 

ครูปาริฉัตร 

 
12.  งบประมาณทั้งหมด    198,400.-   บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. พัฒนาวิชาชีพครู 

-จัดอบรมและพัฒนาครู ให้ความรู้ 
เรื่องการผลิตและใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ 
-การอบรม/สัมมนาครูตามหน่วยงาน 
คูปองครู/ศึกษาดูงาน 

 
22,400.- 

 
100,000.- 
 

   
 
 

76,000.- 

 รวมเงินทั้งหมด 122,400.-   76,000.- 
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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14. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานรายปี 

1.รายงานการพัฒนา
บุคลากร 
2. สอบถาม  
3. สังเกต 
4. ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
 

2.ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และมีแผนพัฒนาศักยภาพการพัฒนาวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคลรองรับกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 
ที่ 21 

1.รายงานการพัฒนา
บุคลากร 
2.สอบถาม  
3.สังเกต 
4.ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
 

3. ร้อยละ 85 ของครูและนักเรียนได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ของครู และผู้เรียน และมีการบันทึก
ใช้เชิงประจักษ์ 

1.รายงานการพัฒนา
บุคลากร 
2.สอบถาม  
3.สังเกต 
4. ตรวจสอบ 
 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
 

4. ร้อยละ 100 ของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมีการบันทึกใช้สื่อเชิง
ประจักษ์ 

1.รายงานการพัฒนา
บุคลากร 
2.สอบถาม  
3.สังเกต 
4.ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
 

5. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง
เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนใน
ระดับดีเยี่ยม 

1.รายงานการพัฒนา
บุคลากร 
2.สอบถาม  
3.สังเกต 
4. ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
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15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  -   ครูได้เข้ารับการประชุมอบรม  ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นางพยอม     มณีฉาย  ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
               หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายประเสริฐ  ธานรีัตน์) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ  โครงการจดักระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3.  สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที ่2 , 5 
 - ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   

- ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 1 , 3 , 4 
 - ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 - ข้อ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 2 , 3 
 - ข้อ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ตามศักยภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

- ข้อ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินชี วิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.2  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนแบบบูรณาการกับศาสตร์พระราชาและตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 
 การวางรากฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตของชาติ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) โดยส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่าง
เข้มข้น เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 
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 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีจึง
ได้น้อมนำ ”ศาสตร์ของพระราชา” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถรักษาสมดุลในการดำเนินชีวิต และ
พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 9.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 9.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
 9.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 9.4  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  เป้าหมายโครงการ   

10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ 
- ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมืองผู้อ่ืน เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกิจกรรมอย่างมีความสุข  

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- ผู้เรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ 

สามารถเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
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11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
1. ขั้นวางแผน 
    1.1 ประชุม วางแผน 
    1.2 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และจัดเตรียมกิจกรรม 

 
พ.ค. 63 

 

  
กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
    2.1 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เขียน
แผนจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมตามแนว
ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
-กิจกรรมครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนการ  
 เรียนรู้บูรณาการ 
-กิจกรรมแผนบูรณาการศาสตร์พระราชากลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
-กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตร์
พระราชา 
พออยู่พอกิน  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา) 
-กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาทักษะ 
การเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กิจกรรมสื่อสารสองภาษาด้วยศาสตร์
พระราชา 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
-กิจกรรม 1 ครูวิทย์ 1 หน่วยบูรณาการ
ศาสตร์พระราชา 
-กิจกรรม 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการ
ศาสตร์พระราชา 
-กิจกรรมศาสตร์พระราชาสาธิต  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

 
 
 
 
พ.ค.63-ต.ค.63 
 
พ.ค.63-พ.ย.63 
 
พ.ค.63-ธ.ค.63 
 
 
มิ.ย.63-พ.ย.63 
 
มิ.ย.63-พ.ย.63 
 
ก.ค.63-พ.ย.63 
 
ก.ค.63-พ.ย.63 
 
ก.ค.63-พ.ย.63 
 

 
 
 
 
พ.ย.63-มี.ค.64 
 
ธ.ค.63-เม.ย.64 
 

- 
 
 
ธ.ค.63-เม.ย.64 
 
ธ.ค.63-เม.ย.64 
 
ธ.ค.63-มี.ค.64 
 
ธ.ค.63-มี.ค.64 
 
ธ.ค.63-มี.ค.64 
 
 

 
 
 
 
นางณหทัย  อนุจร 
 
นางสาคร  เจ้ยทองศรี 
 
นางอุทัย  พิกุลงาม 
 
 
นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
 
นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
 
นางสาคร  เปาะทอง 
 
นางสาวพรพิมล  สมบัติ
มาก 
 
นายทัศน์พล  บุญศรี 
 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
    3.1 ออกแบบการประเมิน 
    3.2 ประเมินผลกิจกรรม 
    3.3 สรุปผลการประเมิน  
 

 
 

เม.ย.64 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
นางวิภา  ไอยราคม 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
    4.1 รายงานผลการประเมิน 
    4.2 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนา 

 เม.ย.64 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
นางวิภา ไอยราคม 

 
12.  งบประมาณทั้งหมด       1,599    บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรมครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนการเรียนรู้ 

บูรณาการ 
- - - - 

2 กิจกรรมแผนบูรณาการศาสตร์พระราชากลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา 

1,599 - - - 

3 -กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตร์พระราชา 
พออยู่พอกิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา) 

- - - - 

4 กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาทักษะ 
การเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- - - - 

5 กิจกรรมสื่อสารสองภาษาด้วยศาสตร์พระราชา 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

- - - - 

6 กิจกรรม 1 ครูวิทย์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์พระราชา - - - - 
7 กิจกรรม 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์

พระราชา 
- - - - 

8 กิจกรรมศาสตร์พระราชาสาธิต  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

- - - - 

 รวมเงินทั้งหมด 1,599 - - - 
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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14. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการและมีสิ่งอำนวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 

ใช้แบบประเมิน แบบประเมินโครงการ 

2. ร้อยละ 100 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณา
การศาสตร์พระราชา 

ใช้แบบสำรวจ 
 

แบบสำรวจการจัดการเรียนรู้ 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 

การประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

บันทึกหลังสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
 3. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นางวิภา  ไอยราคม ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
       หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายประเสริฐ  ธานรีัตน์ ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่  4 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นพิจารณา 2.3 ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและวิธีปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
8.  หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรเปรียบเสมือนตัวแม่บทหรือหัวใจของสถานศึกษาที่เป็นแก่นสำคัญในการวางแนวทางการจัด
การศึกษา เป็นตัวกำหนดทิศทางของการศึกษาในการให้ความรู้ เสริมสร้างเจตคติ ฝึกฝนนักเรียนในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมีการ
ดำเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนและต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยในชั้นเรียน 
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9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพือ่ให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำมาใช้และเผยแพร่งานวิจัย 
 4. เพื่อให้การนิเทศการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เนน้การปฏิบัติจริง วัดผลและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/
ภาคเรียน 
10.  เป้าหมายโครงการ   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1) โรงเรียนมีหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของผู้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) ร้อยละ 100 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดหา จัดทำ 

จัดซื้อ พัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เน้นการปฏิบัติจริง วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

3) ครูทุกคนรับการนิเทศการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย และดำเนินการอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
4) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีประสิทธิภาพ 
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11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

ขั้นตอนการทำกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ประชุมชี้แจงครูทุกคนเพ่ือกำหนดกิจกรรมใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

✓  อ.อมรรัตน์ พิกุล
ทอง 

2. รวมรวบกิจกรรม จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ เสนอต่อผู้บริหาร 

✓  อ.สุภาวดี สุขผอม 

3. แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

✓  อ.สุภาวดี สุขผอม 

4. ดำเนินงาน/กิจกรรม ตามโครงการได้รับการ
อนุมัติ 

✓ ✓ ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน/
กิจกรรมของโครงการ 

✓ ✓ ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

6. ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตาม
โครงการ 

✓ ✓ ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและ 

อ.สุภาวดี สุขผอม 
 

12.  งบประมาณทั้งหมด    383,802   บาท 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลุ่มงานวิชาการ     
1 เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 35,000    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

2 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ -    
3 การจัดการเรียนรู้ 3R8C 3,925    
4 จัดทำ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 114,613    
5 วันวิชาการ 3,000    
6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,900    
7 นิเทศการสอน -    
8 ชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครู

วิทยาศาสตร์ 
-    
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ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
9 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 2,000    

10 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม 2,650    
11 วันวิชาการ 5,000    
12 นิเทศการเรียนการสอน -    
13 ครูคณิตชุมชนเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 3,000    
14 วิจัยในชั้นเรียน 2,000    
 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
15 พัฒนาหลักสูตร 990    
16 นิเทศการเรียนการสอน -    
17 วันวิชาการ 1,500    
18 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม -    
19 จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4,500    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

    

20 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ -    
21 ผลิตสื่อและนวัตกรรม 10,636    
22 วันวิชาการ 2,852    
23 ห้องเรียนคุณภาพ 4,917    
24 นิเทศการเรียนการสอน -    
25 วิจัยในชั้นเรียน -    
26 Learn English with New Normal -    
27 Teacher Sharing by PLC -    
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ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
28 ซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้ 12,650    
29 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 1,605    
30 วันวิชาการ 3,440    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     
31 จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 
27,154    

32 วันวิชาการ 3,500    
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
    

33 พัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 1,405    
34 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 565    
35 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 630    
36 วันวิชาการ 7,540    
37 จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม 28,080    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

38 จัดการเรียนการสอนศิลปะ 10,810    
39 การแสดงพ้ืนบ้านมโนราห์ 20,000    
40 วันวิชาการ 3,940    

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
41 จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
9,000    

 รวมเงินทั้งหมด 383,802    

13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมทุกคน 
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14. การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

บันทึกการใช้หลักสูตร 
ประเมินการใช้หลักสูตร 

แบบบันทึกการใช้หลักสูตร 
แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

ร้อยละ 100 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา และมีรายงานการ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายงานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันทึกรายงานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ของครูได้รับการนิเทศการสอน บันทึกนิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
ร้อยละ 100 ของครูมีสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

บันทึกการใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ 

ทะเบียนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ของครูใช้วิจัยในชั้นเรียนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

ร้อยละ 75 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
แสดงผลงานนักเรียนวันวิชาการ โรงเรียน
ก้างปลาวิทยาคม 

รายงานกิจกรรมวันวิชาการ แบบบันทึกรายงานกิจกรรมวันวิชาการ 
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15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา และมีรายงานการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 3. ครูจัดหา สร้างสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริม และซ่อมเสริมผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 
 5. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 6. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชุมชนทางการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (PLC) 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
          งานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อท่ี 4 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 ข้อ 1 ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนอยางเสมอภาคและเท่า
เทียม 

ข้อที ่ 6 การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
               2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา              

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
 การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้การ
สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานของฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการ
ปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญขี งานพัสดุและสินทรัพย์ และ งานระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

4. เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 

5. เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาสถานศึกษา 
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10.  เป้าหมายโครงการ   
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่าย/ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ 
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

      การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
1. พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานกลุ่ม 34,266 27,256 7,010 นางจุฑาทิพย์/

น.ส.อุทุมพร 
2.ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา - - - นางณหทัย 
3.จัดวางระบบควบคุมภายใน 1,000 - 1,000 น.ส.จุไรรัตน ์
4.พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,500 1,500 - น.ส.ปาริชาต ิ
5.ประเมินความพึงพอใจ - - - น.ส.สุเชาวนี/

น.ส.ณัฎฐิยา 
6.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 21,500 - 21,500 นางอมรรัตน์ 
 
12.  งบประมาณทั้งหมด  58,266  บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานกลุ่ม 34,266 - - - 
2. ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 
- - - - 

3 จัดวางระบบควบคุมภายใน 1,000 - - - 
4 พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
1,500 - - - 

5 ประเมินความพึงพอใจ - - - - 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

2564 
21,500 - - - 

 รวมเงินทั้งหมด 58,266 - -  
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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14. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานต่างของ
โรงเรียน 

ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

1.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
2.เอกสารเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

2.งานรวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า ผล
การตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบเอกสารด้าน
การเงิน/บัญชี/พัสดุ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ระดมทุน 

หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการ
ระดมทุน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆของ
โรงเรียน 

แบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของฝ่าย/งานต่างๆ 

5. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 

การตรวจสอบ 
 

แผนปฏิบัติการ 

 
15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1.การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภาย
โรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
 2. งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ทำให้
การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์  ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (  นางอมรรัตน์ พิกุลทอง  ) 
          งานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ          พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 
2.  ลักษณะโครงการ โครงการปกติ    
                                 โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่   

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรู้ความ    
    สามารพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหน่วยงานและองค์กร  ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2  ขบวนการบริหารจัดการ 
ประเด็นที่พิจารณา  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                                   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้  
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพยอม     มณีฉาย 
 
8.  หลักการและเหตุผล  

 เพ่ือให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องมือเครื่องใช้  ในฝ่ายบริหารงานบุคคลและสนับสนุนงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน     และการใช้ข้อมูลร่วมกัน การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทำให้
การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงาน   ข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่
จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง  
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   1. เพ่ือให้การดำเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ    และมีวัสดุ-
อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
          2. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 3.เพ่ือให้การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอก    
 4.เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
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10.  เป้าหมายโครงการ  
    10.1 เชิงปริมาณ 
  1 มีข้อมูลวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดย
สามารถจัดการเรียน  ตรงวิชาเอก 
   2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงาน
บุคคลอื่นๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
          1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  
                   2. บุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลของงานสารสนเทศในระดับดี  
 11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1.งานสารบรรณ 
- รับ และลงทะเบียนหนังสือราชการให้
ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
-ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การ
ดำเนินงานทันกำหนดเวลา 
- แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะค้นหา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
- ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือ
ราชการเก่ียวกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
- 
 

/ / ครูสุรีรัตน์ 
 

 2.งานวางแผนอัตรากำลัง 
- บรรจุ  สรรหา และแต่งตั้ง  
- จัดจ้างลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง   
ค่าจ้างจ้างลูกจ้าง  ยาม  พนักงานขับรถ  
แม่บ้าน 
-ค่าประกันสังคม 
-ค่าชุด จ้างลูกจ้าง ชุดละ 1,000.- 
-ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
-ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน 

 
1,011,400 

/ / ครูพยอม 

3.งานสำนักงานกลุ่ม 
จัดทำ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง 

3,893 / / ครูนพรัตน์ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

4.สารสนเทศ 
-จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร 
จัดทำทำเนียบครู 
-สรุปวันลา 
-จัดทำประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้าราชการครู 
-บันทึกการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

27,940 / / ครูนพรัตน์ 
ครูปาริฉัตร 
ครูอุทัย 

6. เชิดชูเกียรติ์สร้างขวัญและกำลังใจ 
1.จัดทำ ข้อมูลบุคลกรรับ    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 
-รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯจาก  สพฐ. 
2.สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
-ค่าช่อดอกไม้ 
-ค่าของที่ระลึก/ของขวัญ 
-ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  
3.ค่าดำเนินการงานเกษียณอายุราชการ 
- ค่าอาหาร 
-ค่าของที่ระลึก 
4.จัดงานเลี้ยงส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

72,200 / / ครูอทิตตา   
ครูปาริฉัตร 
  

 
12.  งบประมาณทั้งหมด 1,115,433 บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. งานสารบรรณ -    
2 สารสนเทศ 27,940    
2. งานสำนักงานกลุ่ม 3,893    
3. งานวางแผนอัตรากำลัง 471,400  540,000  
4 เชิดชูเกียรติ์สร้างขวัญและกำลังใจ -   72,000  

(บริจาค+บุคลากร
สมทบ) 

 รวมเงินทั้งหมด 503,233  540,000 72,000 
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13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล และมี
บันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานปฏิบัติงานรายปี 

1.รายงานการพัฒนาบุคลากร 
2. สังเกต 
3. ตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
 

2.ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู และมีแผนพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
วิชาชีพครูเป็นรายบุคคลรองรับกาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.รายงานการพัฒนาบุคลากร 
2. สังเกต 
3. ตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
 

3. ร้อยละ 85 ของครูและนักเรียนได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ของครู และผู้เรียน และมีการ
บันทึกใช้เชิงประจักษ์ 

1.รายงานการพัฒนาบุคลากร 
2. สังเกต 
3. ตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

4. ร้อยละ 100 ของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ดำเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการ
บันทึกใช้สื่อเชิงประจักษ์ 

1.รายงานการพัฒนาบุคลากร 
2. สังเกต 
3. ตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 

5. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก โรงเรียนในระดับดีเยี่ยม 

1.รายงานการพัฒนาบุคลากร 
2. สังเกต 
3. ตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
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15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1.  ระบบงานบริหารบุคลากรเป็นปัจจุบัน 

2. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
3.  ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
       

ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                (  นางพยอม   มณีฉาย  ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง )         
          งานแผนงานโรงเรียน                         
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานด้านบริหารกิจการนักเรียน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  
    จัดการศึกษา 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4 ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่  6 การบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มี 
     หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่. 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษา   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.2  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดย 
       คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน  
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุชาติ  แก้วหล้า 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
 งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนี่งที่สำคัญของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้  
กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งทางด้าน 
อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขโดยให้ความสำคัญ
กับการพัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คน
เก่ง คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จัก
ผู้เรียนเป็น รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ครู เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิด
การเรียนรู้ระบอบ ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือก
ดำเนินชีวิต อย่าง มีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ   เพ่ือตอบสนองหลักการ
ดังกล่าวกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข ต่อไป 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
           9.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
    9.2. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
    9.3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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    9.4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุงสุด
ต่อผู้เรียน 
    9.5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเวรประจำวันให้มีประสิทธิภาพ 
    9.6. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคณะกรรมการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    9.7. เพ่ือส่งเสริมให้งานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    9.8. เพ่ือพัฒนาให้งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์สูงสุด 
    9.9. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัมพันธ์ชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    9.10.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    9.11. เพ่ือพัฒนางานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
10.  เป้าหมายโครงการ   
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

กลุ่มงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอ 
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบวงจรคุณภาพ 
 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสมโภช 
2 งานคณะกรรมการนักเรียน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูกฤติมา 
3 งานสัมพันธ์ชุมชน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูกฤติมา 
4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสมโภช 
5 งานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน 

 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูทวีป 

6 งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสุชาติ 
7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูเย็นฤดี 
8 งานเวรประจำวัน  ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูสาคร 
9 งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 18,425 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ครูเย็นฤดี 

รวม 18,425    
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12.  งบประมาณ  18,425 บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม -   ครูสมโภช 
2.  งานคณะกรรมการนักเรียน -   ครูกฤติมา 
3. งานสัมพันธ์ชุมชน -   ครูกฤติมา 
4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร -   ครูสมโภช 
5  งานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม

นักเรียน 
-   ครูทวีป 

6  งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด -   ครูสุชาติ 
8  งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน -  152,200 ครูเย็นฤดี 
9  งานเวรประจำวัน -   ครูสาคร 
10  งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 18,425   ครูเย็นฤดี 
 รวมเงินทั้งหมด 18,425  152,200  

 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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14. การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  9.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารงานกิจการนักเรียน
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.2. อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 9.3. ระบบบริหารจัดการงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 9.4. ระบบบริหารจัดการงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 9.5ระบบบริหารจัดการงานเวรประจำวัน
ให้มีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.6. ระบบบริหารจัดการงานคณะกรรมการ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.7. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.8. งานส่งเสริมสวัสดภิาพนักเรียน
ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.9. ระบบบริหารจัดการงานสัมพันธ์ชุมชน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.10 ระบบบริหารจัดการงานป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

9.11. เพ่ือพัฒนางานวินัยและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนดำเนินงานได้อย่างเป็น
ระบบและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (  นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
               หัวหน้าแผนงานโรงเรยีน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12   

ข้อที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ข้อที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
     จัดการศึกษา 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่  8 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่ 2   ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                                ประเด็นพิจารณาท่ี 2.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพวงจิต  กุลหาบ 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนที่มีคุณภาพจะต้องมีแผนการบริการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนและสภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพมีสิ่งอำนวยสะดวก
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  และมีกระบวนการบริหารและจัดการกลุ่มงานที่ให้บริการขอบข่ายของบริหาร
ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 9.1  เพื่อพัฒนางานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 9.2  เพื่อพัฒนางานให้บริการ 
10.  เป้าหมายโครงการ   

10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
10.1.1  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ที่มั่งคง  ปลอดภัย  และเพียงพอกับผู้เรียนและบุคลากร 
10.1.2  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามทุกพื้นที่ 
10.1.3  ผู้เรียนและบุคลากรได้รับบริการจากงานต่างๆในกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างทั่วถึง 

10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
       10.2.1  โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้

ตามท่ีศาสตร์พระราชาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       10.2.2  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการต่างๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
-งานสำนักงานกลุ่ม พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางสุภาวดี ปานมาศ 
-งานสารบรรณ พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางสุภาวดี ปานมาศ 
-กิจกรรมรักษ์สะอาด พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นายโยธิน    ปล้องไหม 
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นายโยธิน    ปล้องไหม 
-งานสาธารณูปโภค พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นายโยธิน    ปล้องไหม 
-งานห้องสมุด พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
-งานอนามัย ร.ร. พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางสาวเย็นฤดี มากคงแก้ว 
-งานโสตทัศนศึกษา พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
-งานประชาสัมพันธ์ พ.ค. – ก.ย. 63  นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
-งานสหกรณ์ พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางพยอม มณีฉาย 
-งานคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ค. – ก.ย. 63  นางพวงจิต  กุลหาบ 
-งานยานพาหนะ พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางพวงจิต  กุลหาบ 
-งานอาคารสถานที่ พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นายโยธิน    ปล้องไหม 
-งานโภชนาการ พ.ค. – ก.ย. 63  นางรานี  เพชรศรีช่วง 
-งานรักษาความปลอดภัย พ.ค. – ก.ย. 63 ต.ค. – มี.ค. 64 นางสาคร   เจ้ยทองศรี 
 
12.  งบประมาณทั้งหมด 706,403    บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบอุดหนุน 
(งบบริหาร) 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. งานสำนักงานกลุ่ม 7,275.00     
2. งานสารบรรณ 10,205.00     
3. กิจกรรมรักษ์สะอาด 48,460.00     
4. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 44,860.00     
5. งานสาธารณูปโภค 24,000.00 320,000.00    
6. งานห้องสมุด 12,005.00     
7. งานอนามัย ร.ร. 10,986.00     
8 งานโสตทัศนศึกษา 5,200.00     
9. งานประชาสัมพันธ์ 11,790.00     
10 งานสหกรณ์ -     
11. งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
1,000.00     

12. งานยานพาหนะ  130,000.00    
 



๙๒ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุนราย

หัว 
งบอุดหนุน 
(งบบริหาร) 

งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

13 งานอาคารสถานที่ -   -  
14 งานโภชนาการ    30,000.00  
15 งานรักษาความปลอดภัย 622.00     
 รวมเงินทั้งหมด 176,403.00 450,000.00    
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

คุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและบริการ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานทุกงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 15.1  โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางพวงจิต  กุลหาบ) 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 
         งานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      (ลงชื่อ)……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12  
 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่ 4  สร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

ข้อที่ 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด และการเรียนรู้ตามศักยภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ควบคู่กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 ข้อที่ 4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน 
 ข้อที่ 6. การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ทั้งในและ
ต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 7. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 9. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทุกประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ประเด็นพิจารณา  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

เรียนรู้    
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกประเด็นพิจารณา 
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7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาคร  เปาะทอง   
8.  หลักการและเหตุผล  

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย สำคัญทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ 
มีประสิทธิภาพ  จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อพัฒนางานบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชนและท้องถิ่น  
3. เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
4. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียน 
7. เพื่อส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้สื่อ และนวัตกรรม 
8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
9. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ครอบคลุมและทั่วถึง 
10. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
11. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริการแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

10.  เป้าหมายโครงการ   
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
      ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการระดับมากท่ีสุด 
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11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
1.งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 33,245 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาคร 
2.งานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

7,000 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาคร 

3.งานทะเบียนนักเรียน 10,510 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาวศิวพร 
4.งานรับนักเรียน 6,000 - มี.ค. 2564 นางสาคร 
5.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาคร 

6.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ 

- ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาคร 

7.งานนิเทศการเรียนการสอน - ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาคร 
8.งานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนการศึกษา 

70,250 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางผกามาส 

9.งานประกันคุณภาพการศึกษา 6,200 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางสาวสุภาวดี 
10.งานแนะแนว 20,000 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางรานี 
11.กิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียน  - * ม.ค. 2564 นางสาคร 
12.งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 250,000 ก.ค.-พ.ย. 63 ธ.ค.63-เม.ย.64 นางวิภา 
            
12.  งบประมาณทั้งหมด  403,205  บาท 

  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 33,245    
2. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 7,000 - - - 
3. งานทะเบียนนักเรียน 10,510    
4. งานรับนักเรียน 6,000    
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา -    
6. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ - - - - 
7. งานนิเทศการเรียนการสอน - - - - 
8. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา 70,250 - - - 
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 6,200 - - - 
10. งานแนะแนว 20,000    
11. กิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียน ป.5-ป.6 -   30,000.- 

(งบค่าสมัคร) 
12. งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 250,000    
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13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม/โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกรายการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. มีสารสนเทศแสดงความต้องการในการ
เลือกสาระเพ่ิมเติมของผู้เรียน 

ใช้แบบสำรวจรายวิชาเพ่ิมเติม แบบสำรวจรายวิชาเพ่ิมเติม 

3.มีโครงสร้างการเรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

เอกสารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา 

4.ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่องานทะเบียนนักเรียน 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. นักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน จากจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน จำนวนนักเรียน 
6. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 100 จำนวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน

ของครู 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

7.ครู ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 100 

ประเมินจากทะเบียนสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ 

8.ครูร้อยละ 100  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ใช้แบบสำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

9.ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

การประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 

บันทึกหลังสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

10.ร้อยละ100 ของครู มีเอกสารหลักฐาน
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษา เป็นตาม
ตามเกณฑ์ที่กำหนด                   

- นิเทศเอกสารงานวัดและ
ประเมินผล 

- เอกสารรายงานการนิเทศ 

11.ร้อยละ100 ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา และชุมชน ได้รับการบริการ
งานวัดและประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด   

- รายงานข้อมูลผู้เข้ารับ
บริการ 

- เอกสารรายงานข้อมูลผู้เข้า
รับบริการ 

12.ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น มี
ความพึงพอใจการบริหารงานวัดผลและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  
รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
13.โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบองค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

-จากแบบสอบถาม 
-จากรายงานการประเมิน
ตนเอง 

-แบบสอบถาม 
-รายงานการประเมินตนเอง 

14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด   ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  สามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ได้ดีในระดับดีมาก 

สอบถามความพึงพอใจในจัด
กิจกรรมแนะแนว และการ
ให้บริการแนะแนว 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในจัดกิจกรรมแนะแนว และ 
การให้บริการแนะแนว 

15. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อใน 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

สอบถามความพึงพอใจในการ
แนะแนวการศึกษาต่อ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการแนะแนวการศึกษาต่อ 

16. นักเรียน มีระเบียนสะสมรายบุคคลและ
มีแฟ้มสะสมผลงานอยู่ในระดับดี 

สอบถามความพึงพอใจในการ
ทำระเบียบสะสม และแฟ้ม
สะสมผลงาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการทำระเบียบสะสม และ
แฟ้มสะสมผลงาน 

17. นักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับดีมาก (กยศ.) 

- สอบความพึงพอใจในการ
ดำเนินงาน กยศ. 

- แบบสอบความพึงพอใจใน
การดำเนินงาน กยศ. 

18. ครูได้รับการนิเทศและนำผลไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

วัดจากการบันทึกในแบบ
นิเทศ 

แบบนิเทศ 

19.จำนวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษา ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือจบการศึกษาภาคบังคับและ
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี 

สอบถามความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

20. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
บริการวัสดุอุปกรณ์ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

21.มีนักเรียนสอบวัดความรู้มากกว่า 300 
คน 

จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ จำนวนนักเรียน 
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15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 
2.   การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินของหน่วยงานภายนอก 
3. ทำให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 
4.  ทำให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 

ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               (  นางสาคร  เปาะทอง  ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
                 หวัหน้าแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการปกต ิ   

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12  ข้อที ่4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง  
     การศึกษา 
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที ่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
     จัดการศึกษา 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

ข้อที่ 8  มีเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อที่10 อาคารสถานที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นพิจารณา ที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้พัฒนางานด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ต่อเติมห้อง อาคารเรียน เพ่ือความเหมาะและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของครู นักเรียน และชุมชนที่เข้ามาขอใช้
บริการ ในขณะที่โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ไปนั้นงานที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป
กับการพัฒนาซึ่งผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญอีกงานหนึ่งคือ งานซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ทั้งครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ ที่ชำรุดไปตามเวลาและการใช้งานหรือไม่สมบูรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจแก่ครู นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง งานอาคารสถานที่และฝ่ายบริหารงบประมาณซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการสำหรับซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
ของโรงเรียนไว้เพ่ือแก้ปัญหางานด้านอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่างๆของโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมและ
ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอนของครู นักเรียนให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดไว้ 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.เพ่ือให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 

2.เพ่ือบำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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10.  เป้าหมายโครงการ   
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
     มีครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 (บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
1. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 30,000 15,000 15,000 นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว 
2.ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ 57,000 28,500 28,500 นายโยธิน  ปล้องไหม 
 
12.  งบประมาณทั้งหมด ………87,000…….. บาท 
  เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 30,000 - - - 
2. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ 57,000 - - - 
 รวมเงินทั้งหมด 87,000 - - - 
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ของโรงเรียนอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
 

สอบถามจากครู นักเรียน แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

2. ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               ( นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว    ) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (  นางอมรรัตน์ พิกุลทอง  ) 

                      งานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

 
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3. สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่  4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  8 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน     มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  2.6              
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพวงจิต  กุลหาบ 
 
8.  หลักการและเหตุผล   
           การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยากร  เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองของ
ผู้เรียนต้องมีศักยภาพไปตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 รวมทั้งการ
จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี21  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  รวมทั้งทางรัฐบาลเร่ง
ดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  อย่างเป็นรูปธรรม 
            โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารเพ่ือการบริหารและ
การเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ดังนั้นโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 9.1  เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  และ
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 9.2  เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.  เป้าหมายโครงการ   

10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
10.1.1  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าสืบหาข้อมูล  30  เครื่อง 
10.1.2  โรงเรียนพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
       10.2.1  โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
       10.2.2  โรงเรียนให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้เรียน บุคลากร  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๑๐๓ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
- พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ.ค.– ก.ย. 63 ต.ค.– มี.ค. 64 นางพวงจิต กุลหาบ 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ พ.ค.– ก.ย. 63 ต.ค.– มี.ค. 64 นางพวงจิต กุลหาบ 
-ก้าวทันเทคโนโลยี(บริการสืบค้นข้อมูล) พ.ค.– ก.ย. 63 ต.ค.– มี.ค. 64 นางพวงจิต กุลหาบ 
 
12.  งบประมาณทั้งหมด   90,000  บาท 
   เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
ที ่ กิจกรรม งบอุดหนุน

รายหัว 
งบอุดหนุน 
(งบบริหาร) 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   90,000      
2. ก้าวทันเทคโนโลยี(บริการสืบค้นข้อมูล)      
 รวมเงินทั้งหมด   90,000      
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน บุคลากร  มีความพอใจใน
การสืบค้นข้อมูล 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  
ครอบคลุมในทุกด้าน  จากการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

สถานที่จริง แบบบันทึกการขอใช้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 15.1  สถานศึกษามีศูนย์ให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 15.2  สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 15.3  สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางพวงจิต  กุลหาบ) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางอมรรัตน์    พิกุลทอง) 
          งานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      (ลงชื่อ)……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

 
1.  ชื่อโครงการ ตามนโยบายและจุดเน้น (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ    

  โครงการใหม่   
3.  สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ข้อที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดการศึกษา 
5.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่   6. การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน 
องค์กร ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
8.  หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมกัน ลด
การเลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยร่วมจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ 
นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
และดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่าน
เว็บไซต์ kpws.ac.th 
9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

2. เพ่ือจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน
เป็นแหล่งสืบค้น  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตสนองนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้น
สังกัด 

3. เพ่ือรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้น
สังกัด 

4. ดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 



๑๐๖ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

10.  เป้าหมายโครงการ   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1) นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคนได้รับการดูแลและป้องกันการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

2) โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่ของโรงเรียน 1 เว็บไซต์ ที่ให้บริการครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ปกครอง และชุมชน ฯลฯ  

3) โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นจาก
หน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้ง 

4) โรงเรียนมีนวัตกรรมอย่างน้อย 1 นวัตกรรมที่แสดงการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19  

5) โรงเรียนมีนวัตกรรมอย่างน้อย 1 นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) โรงเรียนมีข้อมูลครบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1) นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) โรงเรียนมีเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ครู  นักเรียน  
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 

3) โรงเรียนมีความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและ
จุดเน้นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

4) โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการการ
เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดในระดับดีมาก 

5) โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี
มาก 

6) โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
11.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน    

ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ประชุมชี้แจงครูสร้างความ
เข้าใจการดำเนินโครงการตาม
นโยบายและจุดเน้น 

- ✓  ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
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ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(บาท) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

2. รวมรวบกิจกรรม จัดทำ
โครงการตามนโยบายและจุดเน้น
เสนอต่อผู้บริหาร 

- ✓  อ.สุภาวดี สุขผอม 

3. แต่งตั้งคณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 

- ✓  อ.สาคร  เปาะทอง 

4. ดำเนินงาน/กิจกรรม ตาม
โครงการได้รับการอนุมัติ 

93,000 ✓  ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงาน/กิจกรรมของ
โครงการ 

- ✓  ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

6. ประเมินผล สรุปผลการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมตาม
โครงการ 

- ✓  ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
12.  งบประมาณทั้งหมด    93,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 จัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) 

72,000    

2 จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม 

5,000    

3 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

11,000    

4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-    

5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

   5,000 
(สพม.12) 

 รวมเงินทั้งหมด 88,000   5,000 
 
13. สถานที่ดำเนินการ/หนว่ยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมทุกคน 
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14. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดูแล 
ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) จากโรงเรียน
ก้างปลาวิทยาคม 

- สอบถามความพึงพอใจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การดูแล ควบคุม และป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) จากโรงเรียน
ก้างปลาวิทยาคม 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ สามารถ
เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชน ฯลฯ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียน 

- ค่าตัวเลขท่ีตั้งไว้ในเว็บเพจ 
- แบบสอบถาม 

- สถิติที่เข้าเยี่ยมชม/วัน 
- แบบสอบถาม 

4. โรงเรียนผ่านการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด
ทุกครั้ง 

- บันทึกการตรวจเยี่ยม นิเทศ 
ติดตาม 

- แบบบันทึกการตรวจเยี่ยม 
นิเทศ ติดตาม 

5. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมรักษ์สะอาด - กิจกรรมรักษ์สะอาด - รายงานกิจกรรมรักษ์สะอาด 
6. โรงเรียนมีข้อมูลครบทุกตัวชี้วัดตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) บนเว็บไซต์ของโรงเรียน kpws.ac.th 
 

- เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ 

- แบบเก็บข้อมูลการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ 
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15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-
19 มาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด 
 2. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกคน ได้รับการดูแล ป้องกันและปลอด
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) จากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีระดับคุณภาพของการป้องกัน
ที่เหมาะสมในระดับดีมาก 

3. โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ. ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชน ฯลฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย 

4. โรงเรียนผ่านการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้ง 
 5. โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี 

6. โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีการจัดเก็บข้อมูลครบทุกตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………หัวหน้าแผนงาน 
       (นางอมรรัตน์  พิกุลทอง) 

           งานแผนงานโรงเรียน 
 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายประเสริฐ  ธานีรตัน์) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ส่วนที่  5 
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
การนําแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางสำคัญในการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือให้การนำแผนสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  จึงกำหนดแนวทางในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้  

 
1. โรงเรียนมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนรับรู้และเข้าใจในทิศทาง

เดียวกัน 
2. กลุ่มบริหารงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมตามกรอบโครงการ/กิจกรรม 

ที่กำหนดไว้ 
3. มีการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการระบบ

คุณภาพ PDCA 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งผลให้การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  มีดังนี้ 
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานไดบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกิดประโยชน์กับ ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. มีการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้บุคลากรทั้งองค์กรด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
3.  บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
        โรงเรียนดำเนินการปรับเปลี่ยนและนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ดังนี้ 
        1. เมื่อมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียนจะมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการเสนอขออนุมัติเพ่ือนำสู่การปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไป 

        2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมระยะเวลางบประมาณไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านการอนุมัติ
ตามขั้นตอนและกระบวนการของแผน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  เสนอผู้บริหารเพ่ือการอนุมัติ  เมื่ออนุมัติแล้วงานแผนงานจะเป็นผู้นำข้อมูล
มาปรับแผนปฏิบัติการ และติดตามการใช้งบประมาณในโครงการต่อไป 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม                                   “โรงเรียนดี  ใกลบ้า้น  เพื่อลูกหลาน  ชาวทุ่งสง”         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
      - คำสั่ง 
 
      - ภาพประกอบ 
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คำสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

              ที่  48/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีการศึกษา 2563 

.............................................. 
             ด้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  ขึ้นในวันที่  
9 -12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของโรงเรียน  และดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย แนวคิด  รูปแบบในการดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำ 
    แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอำนวยการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ที่กำหนดไว้  ประกอบด้วย 

1.1 นายประเสริฐ  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.3 นางสาคร  เปาะทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.4 นางพวงจิต  กุลหาบ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.5 นายสุชาติ  แก้วหล้า  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.6 นางพยอม  มณีฉาย  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.7 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

          1.8 นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ ครูชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  มีหน้าที่  
          1. ศึกษานโยบายของกระทรวง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และทบทวน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าประสงค์  กรอบโครงการของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  พ.ศ.2563-
2566  จากคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563  และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562  
          2. สรุปประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  นำข้อมูลผลการประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ของกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ 
          3. จัดทำแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ  ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566   ของโรงเรียน   
          4. พิจารณาเงินงบประมาณแต่ละงาน/โครงการต่างๆแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ อย่างเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
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  2.1  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
 2.1.1 นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์    ครูชำนาญการพิเศษ              ประธานกรรมการ 
 2.1.2 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง    ครูชำนาญการ                     กรรมการ 
 2.1.3 นางสาวปารชิาติ เกตุแก้ว    ครูชำนาญการ                     กรรมการ 
 2.1.4 นางณหทัย  อนุจร     ครูชำนาญการ                     กรรมการ 
 2.1.5 นางสาวสุเชาวนี รัตนพันธ์    ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
 2.1.6 นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    ครูชำนาญการ                     กรรมการ  
 2.1.7 นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ    ครูผู้ช่วย                            กรรมการ 
   2.2  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
 2.2.1 นางพยอม  มณีฉาย               ครูชำนาญการ                     ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นางนพรัตน์  แดงงาม    ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
 2.2.3 นางอุทัย  พิกุลงาม    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.2.4 นางสาวปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
 2.2.5 นางสาวอทิตตา  ยวงนาค    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.2.6 นางสุรีรัตน์  เผือกจีน     ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
   2.3  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 2.3.1 นางสาคร  เปาะทอง    ครูชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นางวภิา  ไอยราคม    ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
 2.3.3 นางสาวศิวพร  จริตงาม     ครูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
 2.3.4 นางผกามาส  สิงหพันธ์    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.3.5 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.3.6 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.3.7 นางสาวดวงกมล  บุญชู    คร ู                                   กรรมการ 
   2.4  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 2.4.1 นางพวงจิต  กุลหาบ    ครูชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นางสภุาวดี  ปานมาศ    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.3 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.4 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.5 นางพยอม  มณีฉาย    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.6 นายสมเกียรติ  เจนจรสัจินดา   ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
 2.4.7 นางรานี  เพชรศรีช่วง    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.8 นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.9 นายทัศน์พล  บุญศรี    ครูชำนาญการ                      กรรมการ 
 2.4.10 นางพวงผกา ไชยจิตร์     ครู                                    กรรมการ 
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          2.4.11 นางสาวพรพิมล สมบัติมาก    ครู                                    กรรมการ 
 2.5.12 นายโยธิน  ปล้องไหม    ครู                                    กรรมการ 
  2.5  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 2.5.1  นายสุชาติ  แก้วหล้า     ครูชำนาญการ     ประธานกรรมการ 
 2.5.2  นางสมโภช  วังวิเศษกุศล     ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 2.5.3  นายทวีป  วังวิเศษกุศล     ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 2.5.4  นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว ครูชำนาญการ     กรรมการ 
          2.5.5  นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 5.5.6  นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ  ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 2.5.7  นางสาคร  เจ้ยทองศรี     ครูชำนาญการ     กรรมการ 
2.6  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 2.6.1  นางสาวศิวพร  จริตงาม       ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 2.6.2  นางอมรรัตน์  พิกุลทอง       ครูชำนาญการ     กรรมการ 

2.6.3  นางนพรัตน์  แดงงาม       ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 2.6.4  นางสาคร  เปาะทอง       ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 2.6.5  นางสาวสุภาวดี  สุขผอม       ครูชำนาญการ               กรรมการ 
          2.6.6  นายโยธิน  ปล้องไหม  คร ู      กรรมการ 
 2.6.7  นางสุภาวดี  ปานมาศ      ครูชำนาญการ     กรรมการ 
   2.7  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
 2.7.1  นางณหทัย  อนุจร  ครูชำนาญการ     ประธานกรรมการ 
 2.7.2  นางผกามาส  สิงหพันธุ์  ครูชำนาญการ     กรรมการ 

2.7.3  นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.7.4  นางสาวอทิตตา  ยวงนาค       ครูชำนาญการ     กรรมการ 

 2.7.5  นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว            ครูชำนาญการ     กรรมการ 
   2.8  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 2.8.1  นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว ครูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
 2.8.2  นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย  ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 2.8.3  นางพยอม  มณีฉาย  ครูชำนาญการ     กรรมการ 

2.8.4  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์  ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 2.8.5  นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการ     กรรมการ 
   2.9  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 2.9.1  นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ  ครูชำนาญการ     ประธานกรรมการ 
 2.9.2  นางสาคร  เจ้ยทองศรี       ครูชำนาญการ      กรรมการ 
 2.9.3  นางสุรีรัตน์  เผือกจีน  ครูชำนาญการ      กรรมการ 
 2.9.4  นางพวงผกา  ไชยจิตร์  คร ู       กรรมการ 
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2.10  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
 2.10.1  นางสมโภช  วังวิเศษกุศล        ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 2.10.2  นางสาวสุเชาวน ี รตันพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 2.10.3  นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
 2.10.4  นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
 2.10.5  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
2.11  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
 2.11.1  นางวิภา  ไอยราคม  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.11.2  นายทัศน์พล  บุญศรี  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 2.11.3  นายสมเกียรติ  เจนจรัสจินดา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.11.4  นางรานี  เพชรศรีช่วง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
2.12  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
 2.12.1  นายสุชาติ  แก้วหลา้  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 2.12.2  นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 2.12.3  นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก       คร ู             กรรมการ 
 2.12.4  นางสาวดวงกมล  บุญชู  คร ู    กรรมการ 
  2.13  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 2.13.1  นายทวีป  วังวิเศษกุศล  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2.13.2  นางอุทัย  พิกุลงาม  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  2.14 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 

2.14.1  นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ    ครูชำนาญการ               ประธานกรรมการ 
 2.14.2  นางพวงจิต  กุลหาบ      ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 2.14.3  นางรานี  เพชรศรีช่วง      ครูชำนาญการ               กรรมการ 
3.   คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯการดำเนินกิจกรรม 
     ประสานการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ ฯ  ประกอบด้วย 
 3.1 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง  ครูชำนาญการ                ประธานกรรมการ 
 3.2 นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
 3.3 นางสุมาลัย   รอดสวัสดิ์  ครูชำนาญการ                กรรมการ 
 3.4  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด  เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  มีหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมไปตามกำหนดการ  ประกอบด้วย 
 4.1  นางอมรรัตน์  พิกุลทอง  ครูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวสภุาวดี  สุขผอม       ครูชำนาญการ              กรรมการ 
5.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม  ประกอบด้วย 
 5.1  นางสาวสุมาลัย  รอดสวสัดิ์  ครูชำนาญการ       ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
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6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผล  มีหน้าที่  บันทึกภาพ  สร้างเครื่องมือการประเมิน   
     จัดการประเมิน  และสรุปผลการประเมิน  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์  ครูชำนาญการ    ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
 

ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค ์ และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ       
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    
  สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
                                                       (นายประเสริฐ  ธานีรัตน์) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

วันที่ 10 -12  มิถุนายน 2563  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   
 
วันที่  10 -12  มิถุนายน  2563  
08.00 น.           ลงทะเบียน   
08.30 น. – 10.00 น.    ผูอ้ำนวยการประเสริฐ  ธานีรัตน์  มอบนโยบาย ชี้แจงทิศทาง จุดเน้น เป้าหมาย                   
                              ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
10.00 น. – 11.00 น.    รว่มการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
11.00 น. – 12.00 น.    ชีแ้จงขั้นตอนในการจัดเขียนโครงการ/กิจกรรม โดยนางอมรรัตน์ พิกุลทอง งานแผนงาน
โรงเรียน 
12.00 น. – 13.00 น.    พักกลางวัน 
13.00 น. – 16.30 น.    กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ร่วมคิดและเขียนโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกเป็น
กลุ่ม ดังนี้ 
 
วันที่ 10  มิถุนายน 2563     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
วันที่ 11  มิถุนายน 2563     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วันที่ 12  มิถุนายน 2563     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย   
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษอังกฤษ 
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ภาพประกอบโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 
วันที่ 10 -12  มิถุนายน  2563   

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   
 
 

 
         ผอ.ประเสริฐ  ธานีรัตน์   มอบนโยบาย ชี้แจงทิศทาง จุดเน้น เป้าหมาย 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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      งานแผนงานโรงเรียน สรปุผลการการดำเนินการตามโครงการในรอบปีที่ผ่านมา 

และชี้แจงขั้นตอนในการจัดทำแผนปฎิบัติการ 
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ภาพประกอบโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563 
วันที่ 10 -12  มิถุนายน 2563   

 
 
 

ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ 
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