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ส่วนราชการ     โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม    อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช 
ที่        วันที่  20  มิถุนายน  2565 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2565  
เรียน  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ด้วยทางโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2554 
จึงขอเสนอกรอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสถานศึกษาให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบในการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 

(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

1. ทราบ 
2. เห็นชอบ 

 
 
                     (นายเชฐอนันต์  เพชรสี่หมื่น) 

    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 

บันทึกข้อความ 
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ค าน า  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาตามแนวทาง 
เป้าหมาย อุดมการณ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท้ังยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและสถานศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยึดแนวคิด
พ้ืนฐาน หลักการให้สอดคล้องกับการการบริหารเชิงกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการด าเนินการ การใช้สารสนเทศส าหรับการพัฒนาคุณภาพ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
สถานศึกษา และการจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมด าเนินการพัฒนาเพ่ือมุ่งสร้างคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในข้อ 
3 ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

 
        นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ก 
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ส่วนที่  1 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 

1.  สภาพทั่วไป 
     ประวัติของ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 
เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมปัจจุบันได้เปิดท าการสอนทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่เลขท่ี 181 หมู่ที่ 3  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งบนเนื้อท่ีธรณีสงฆ์ 

ของวัดก้างปลา จ านวนเนื้อที่ 17 ไร่ 92 ตารางวา และท่ีดินบริจาคจ านวน 8 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 92 
ตารางวา 
 
     สีประจ าโรงเรียน น้ าเงิน - ขาว 
     อักษรย่อโรงเรียน  ก.ค. 
     สัญลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย  สถูปเจดีย์  บัวคว่ า บัวหงาย  ก้านและใบของพืชที่มัดรวมกัน 
 

 
 

     ความหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
สถูปเจดีย ์หมายถึง พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของ 
     ชาวนครศรีธรรมราช 

 ล าแสงที่แผ่กระจายตรงยอดเจดีย ์หมายถึง ความรู้ที่แผ่กระจายโดยไม่มีขีดจ ากัด 
บัวคว่ า บัวหงาย หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านก้างปลาและชาวบ้านใกล้เคียงในการจัดตั้ง 

     โรงเรียน 
จ านวนใบ  หมายถึง  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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     ปรัชญา 
ปญฺญา  นราน   รตน  ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน 

     ค่านิยมองค์กร  
  มีจิตบริการ  ท างานเป็นทีม 

     เอกลักษณ์โรงเรียน  
  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมไทย 

     อัตลักษณ์ผู้เรียน  
  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

2.  ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
ตารางที่  1  จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 

 
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา  
รวม สูงกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตร ี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ 1 - - - - - 1 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - - - - 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 2 - 3 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม -  - 5 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 1 5 - - 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 3 - 2 - - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 1 - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - - 2 1 - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - - 1 3 - - 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1  - 4 - - 5 
รวมจ านวนครู 3 8 6 24 - - 41 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 2 2 1 6 
พนักงานธุรการ - - - 1 - - 1 
เจ้าหน้าที่พัสดุ - - - 1 - - 1 

รวมจ านวนบุคลากรทั้งหมด 49  คน 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 3 
 

3.  ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที ่ 2 จ านวนนักเรียน  แยกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา  2565 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ห้องเรียน ห้อง:นักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 102 89 191 5 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 91 211 5 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 74 89 163 5 1 : 40 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 296 269 565 15 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 37 73 110 3 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 46 68 2 1 : 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 53 87 2 1 : 40 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 93 172 265 7 1 : 40 
รวมทั้งสิ้น 389 441 830 22 1 : 40 

(ข้อมลู  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565) 
 

4.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัด สพม. นศ. 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

5.  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 
     ตารางที่ 3   เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  และปีการศึกษา  2564 
 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2563 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 52.06 55.81 -3.75 
คณิตศาสตร์ 19.60 22.73 -3.13 
วิทยาศาสตร์ 30.28 28.31 1.97 
ภาษาอังกฤษ 27.30 30.58 -3.28 
เฉลี่ย 4  กลุ่มสาระวิชา 32.31 34.36 -2.05 

 
     ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2563  และปีการศึกษา  2564 
 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2563 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 43.54 42.76 0.78 
คณิตศาสตร์ 14.94 19.90 -4.96 
วิทยาศาสตร์ 27.36 30.60 -3.24 
สังคมศึกษา 33.59 33.81 -0.22 
ภาษาอังกฤษ 19.20 22.85 -3.65 
เฉลี่ย 5  กลุ่มสาระวิชา 27.73 29.98 -2.25 

 
6. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2564 

 

 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า – 2019 โดยก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านผู้เรียน 
ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โรงเรียนจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 ได้แก่ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียน
ก าหนด ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการ
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อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ ดีต่องาน
อาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  การ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ยึดหลักทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมตามกรอบโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิัติงานเมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ 
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการระบบคุณภาพ PDCA 

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) หลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนสอน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบ Online จัดการ
เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบสองทางโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ เช่น Google meet, 
Google classroom, Zoom, Microsoft Team, Facebook live ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ผ่าน www.dltv.ac.th, 
Youtube,  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน
ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต และนัดนักเรียนหรือผู้ปกครองให้มารับเอกสาร ซึ่งการจัด
กระบวนการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบสามารถพัฒนานักเรียนให้ได้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดแทรกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

http://www.dltv.ac.th/
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ  
ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลกัฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 50 มี
ความสามารถในการอ่านและเขยีนภาษาไทย อยู่
ในระดับดมีาก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อยละ 
54.71 มีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกกิจกรรมรักการอ่าน 
- ปพ. 5 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ร้อยละ 60 มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น
ภาษาไทย  อยู่ในระดับดีมาก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ - ๖ ร้อยละ 
38.60 มีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกกิจกรรมรักการอ่าน 
- ปพ. 5 

นักเรียนร้อยละ  60 มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ  59.12 มีความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
- แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
Magic Box, กิจกรรม More Learn 
More Clever, กิจกรรม No Zero No 
Failure และกิจกรรม Holiday and 
Festival 

 นักเรียนร้อยละ  60 มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ  74.84 มีความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
- แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
Magic Box, กิจกรรม More Learn 
More Clever, กิจกรรม No Zero No 
Failure และกิจกรรม Holiday and 
Festival 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามประเด็นพิจารณา 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลกัฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการ

แนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

นักเรียนร้อยละ 83.48  มีความสามารถในการ
แนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการประเมินการอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
English & Chinese Enjoy Morning 

นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิด
ค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 86.95 มีความสามารถในการ
คิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย - รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์
- รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

๒)  มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิ จ า รณญาณ  อภิ ป ร าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะ
และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 90.86 ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 88.71 มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรยีน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ. 5) 
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน 

นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  9 0  ส า ม า ร ถอภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียนและกิจกรรมที่
หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของ
ผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 96.46 มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียนและกิจกรรมที่
หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของ
ผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย - บันทึกการใช้แผนการจัดการเรยีนรู้
ของครูผู้สอน 

นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสรุป 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาได้ (IS1, IS2 และ IS3) 

นักเรียนร้อยละ 96.42 มีความสามารถในการ
สรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาได้ (IS1, IS2 และ IS3) 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกผลการเรียน 
- รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกคนมผีลงาน (ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ 
การออกแบบผลติภณัฑ์และนวัตกรรม) ได้อย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินต่อภาคเรียน 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ช้ินงาน/สิ่งประดิษฐ์/
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ ๑ 
ช้ินต่อภาคเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 
- โครงงานนักเรียน 
- ช้ินงาน 
-สิ่งประดิษฐ์ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลกัฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงาน
ของตนเองได้ 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงาน
ของตนเองได้ 

เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกการใช้แผนการจัดการเรยีนรู้
ของครูผู้สอน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 91.46 
ใ ช้ เ ทค โน โ ล ยี ใ น ก า ร ท า แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น 
(Portfolio)เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ของนักเรียน 

5) นักเรียนร้อยละ 60 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
ภาพรวมเฉลี่ยระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 39.83  มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 56.49 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์ระดับ 3  
ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50.33 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 
ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 59.14 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 65.89  มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 65.28 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษา
และพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 63.03 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรูก้าร
งานอาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเปา้หมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลกัฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย

วิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 76.36 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระ ระดับ 3 ข้ึนไป 

นักเรียนร้อยละ 60.99 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระ ระดับ 3 ข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่งานบริหารวิชาการ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 1 
วิชา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่งานบริหารวิชาการ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ต่ ากว่าระดับประเทศ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุม่งานบริหารวิชาการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
อื่นๆ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อ
อาชีพ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อ
อาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

เป็นไปตามเป้าหมาย - สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ 
- สารสนเทศกิจกรรมแนะแนว 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 100 
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับอาชีวศึกษา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 96 
ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับอาชีวศึกษา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - แบบสอบถามนักเรยีนและครูที่ปรึกษา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 90 ศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 93.93 
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบสอบถามนักเรยีนและครูที่ปรึกษา 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี “มารยาทดี  มี
วินัย  ใฝ่เรียนรู้” 

นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 92.77 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดบัดีมาก 

สูงกว่าเป้าหมาย - รายงานผลการประเมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์จากครูประจ าวิชา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- รายงานผลการด าเนินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

 นักเรียนร้อยละ 80 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนระดับดี
มาก 

นักเรียนร้อยละ 93.26 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนที่
สถานศึกษาระดับดีมาก 

สูงกว่าเป้าหมาย - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมคนดีศรี
ก้างปลา 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวนั
ส าคัญ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลกัฐาน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    - แบบบันทึกการประชุมระดับ 

- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมธนาคาร
ความด ี
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวนั
ส าคัญ 

๒) ความภมูิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และประเพณีที่ส าคัญของไทย 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญของไทย 

เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
- รายงานผลการ เข้ า ร่ วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายจากกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่าย
ลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

นักเรียนร้อยละ 100 อยู่ร่วมกันบนความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ สั ง ค ม ที่
หลากหลาย อย่างมีความสุข ในกิจกรรมชมรม 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือในรูปแบบ
ออนไลน์ 

เป็นไปตามเป้าหมาย - สารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
เคารพกฎ กติกาตามวิถีประชาธิปไตย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
เคารพกฎ กติกาตามวิถีประชาธิปไตย 

เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

นักเรียนร้อยละ 86.15 มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง. 

นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 90 .21 ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นักเรียนร้อยละ 99.08 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ต่ าเป้าหมาย - แบบบันทึกผลการจดักิจกรรมเพือ่
สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในรูปแบบ 3 
รูปแบบ คือ 1) รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบ Online 
จัดการเรียนรู้ผ่ านอินเทอร์ เน็ตแบบสองทางโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ เช่น Google 
meet, Google classroom, Zoom, Microsoft Team, 
Facebook live 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
On-demand จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เรียนรู้ผ่าน www.dltv.ac.th,Youtube, กลุ่มไลน์ 3) 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand เป็นการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้านส าหรับ
นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
และนัดนักเรียนหรือผู้ปกครองให้มารับเอกสาร เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่
หลากหลาย ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
      สถ านศึ กษ าส่ ง เ ส ริ ม  สนั บ สนุ น  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยครูผู้สอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงใน
ทุกรายวิชาที่สอน  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

      1) สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือการมีงานท าให้กับนักเรียนให้สามารถ
น าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
      2) สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นในแต่ละระดับผลการเรียน 
      3) สถานศึกษาควรส่ง เสริมให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 

     ผู้บริหารมีการก ากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
และมีประสิทธิ 

 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน สถานศึกษามีโครงงานที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 
โดยจัดท าโครงการดังนี้ 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1  
  - กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

http://www.dltv.ac.th/
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 - กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 - กิจกรรมส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 - ฯลฯ 

 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
  - กิจกรรมจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 4. โครงการการจัดการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท า 
  - กิจกรรมอาชีพกับการมีงานท า 
 5. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  - ฯลฯ 
 6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา  

กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดย
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมด าเนินการวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายในของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์อย่างชัดเจนในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

ความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่โรงเรียนก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผน
ไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนทางวิชาชีพในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน และ
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สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มี
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

กระบวนการบริหารและการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใช้นวัตกรรมโมเดลใน
การด าเนินงานคือ KANGPLA Model  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KANGPLA Model  เป็นรูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้เกิดกระบวนการระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 K หมายถึง Knowledge การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ครูและบุคลากร 
 A หมายถึง Active work การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของครู 
และบุคลกรด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ท าเป็นประจ าโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 N หมายถึง Networking สร้างเครือข่ายในการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 G หมายถึง Good supervision มีกระบวนการก ากับ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 P หมายถึง Plan มีการวางแผนในการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 L หมายถึง Learning  มีการเรียนรู้บริบทของสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
 A หมายถึง Action มีการน าผลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
เป้าหมายที่ก าหนด 

1) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็น
ไทย ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

2) โร ง เรี ยนมี วิ สั ยทั ศน์ และ พันธกิจที่ ชั ด เจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน และน าไปปฏิบัติได้จริง 

3) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมิน 
โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ที่ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ด้วยศาสตร์
สองพระราชา 
พันธกิจ ( Mission) 
1. เสริมสรางผูเรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะบ อบ ป ร ะช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดวย “ศาสตร์พระราชา” 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหเป็นผู้มีความรูตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. สร้างโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ทุกกลมุ เป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมี        
ส วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามประเด็นพิจารณา 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 เป้าประสงค์ 

1. ผู้ เรี ยนจบการศึกษาภาคบั งคับ ได้ รั บบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม  มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วย “ศาสตร์สองพระราชา” 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและการมีงานท า ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
8.  โ รง เรี ยนร่ วมสืบสานท านุบ ารุ งศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เอกสารหลักฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
เครือข่าย 

ผลการประเมิน 
1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.
2563-2566) จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยใช้เทคนิค PEST Analysis การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิค 2S4M1T และ
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5) โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ กิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลและระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริ ห ารจั ดการสถานศึ กษา  และใช้ นวั ตกรรม 
KANGPLA Model ในการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ
ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โรงเรียนน าข้อมูลในการบริหารจัดการมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได ้
3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย 
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดระดับดี โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับด ี

เอกสารหลักฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 
แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยก
แผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียนรายบุคคล 
2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนในการสื่อสาร 
4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

ผลการประเมิน 

1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  มีหลักสูตร
ท้องถิ่น ก้างปลามโนราห์ศิลป์ ในการจัดท าหลักสูตร
นั้นผู้ทีเ่กี่ยวข้องให้ความส่วนร่วมมือในระดับดีมาก 
2) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียนโดย
มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและกิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 33 กิจกรรม  สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ได้ในระดับด ี
3) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร โดยร้อยละ
ของนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดังนี้ 46.65, 59.12 และ 
74.84 ตามล าดับ 
4) โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) โดยจัดการเรียนรู้
ใ ห้ กั บนั ก เ รี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  2  และชั้ น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และหลักสูตร
ท้องถิ่น “ก้างปลามโนราห์ศิลป์” จัดการเรียนการสอน
ในวิชาสาระเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 นักเรียนร้อยละ 87.47 มีผลการประเมิน
รายวิชา IS ระดับ 3 ขึ้นไป 

5) โรงเรียนส่งเสริม และสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้
เกิดกับผู้ เรียนอย่างยั่ งยืน โดยมีกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมวันส าคัญ ซึ่งนักเรียนร้อยละ 92.77 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปและนักเรียน
ร้อยละ 93.26 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด “มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” ในระดับดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เอกสารหลักฐาน 

- แบบบันทึกการใช้หลักสูตรและรายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

- สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
งบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
4) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรง
ตามความต้องการของครูและบุคลากร 
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/ภาค
เรียน 

ผลการประเมิน 
1) ครูทุกคนได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
งบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
2) ครูและบุคลากรร้อยละ 100ได้รับการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4) โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร 
โดยมีโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
5) ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู 
- ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของครูทุกคน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูตรงจามมาตรฐานวิชาชีพ 
- บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
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ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและ
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
โรงเรียนมีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ส าหรับครูและนักเรียน ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ  โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่  น่าเรียนรู้สู่
คุณภาพ 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ  โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียนรู้สู่คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 
3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน 
4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
5) มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน 
1) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใน
การบริหารจัดการระดับดี 
2) โรงเรียนโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ 
3) โรงเรียนมีเว็ปไซด์ www.kpws.ac.th เป็นศูนย์
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
สาระความรู้ที่ทันสมัย 
4) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
5) โรงเรียนมีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

 
 

http://www.kpws.ac.th/
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่
ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาการ 
นโยบายส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ความต้องการของชุมชน สังคมและบริบท
ของโรงเรียน สามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
      ผู้บริหารใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหาร
จัดการและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบะใช้นวัตกรรมโมเดล 
KANGPLA Model ในการบริหารและการจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการกับ นิเทศ 
ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
      โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม และมีหลักสูตรท้องถิ่น 
ก้างปลามโนราห์ศิลป์ ที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
ได้เรียนรู้  และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มโนราห์ ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีงานท า
จากการเข้าร่วมร ามโนราห์กับคณะมโนราห์ในงานต่างๆ ที่มี
ชื่อเสียงของภาคใต้นักเรียนได้รับค่าตอบแทนจากการไป
ร่วมร ามโนราห์ในงานต่างๆ 
      โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการ
ในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนิเทศ
ภายในเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสอดคล้องมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ และ
จัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1) ควรใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทางด้านวิชาการในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2) ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
4. โครงการพัฒนางาน 5 กลุ่มงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
5. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. โครงการโรงเรียนปลอดภัย สะอาด  สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา 
 การจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า – 2019 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญใน 3 รูปแบบ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online การจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand  
และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand  โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริม
ให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีความรู้ที่ลึกซึ้ง
และคงทน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุ ง
การจัดการเรียนรู้ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามความเหมาะสมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้แก่ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิ ดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิด  ปฏิบั ติจริ ง  (Active 
Learning) และสามารถ
น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการ
เ รี ยน รู้ ที่ เ น้ นผู้ เ รี ย น เป็ น ส า คั ญ 
(Active learning) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
– 2019สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- บันทึกรายงานการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามประเด็นพิจารณา 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
 ครูทุกคนมีแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการกับ
ศาสตร์พระราชาและตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการกับศาสตร์พระราชา
และหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

- บันทึกรายงานการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการกับศาสตร์
พร ะร าช าและหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ปีละ 1 เรื่อง 

ครรู้อยละ 100 มีวิธีหรือแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ภาคเรียนละ ๑ วิธี 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
(Best practice) 
- แบบบันทึกรายงาน
ผลการปฏิบัติการที่เป็น
เลิศ(Best practice) 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เ รี ย น รู้ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้ 

ครู ทุ กคนมี ก า ร ใช้ แล ะ
พัฒนาสื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ใช้และพัฒนาสื่อ
การสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้สื่ อ
และแหล่งเรียนรู้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น  สื่ อ 
DLTV สื่อ DLIT Google 
App ฯลฯ 

ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV 
สื่อ DLIT Google App ฯลฯ ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Online และ On-
demand 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้สื่ อ
และแหล่งเรียนรู้ 

ครทูุกคนมีการพัฒนา ผลิต 
หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนา ผลิต 
หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อในการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
เ พ่ือจั ดการ เ รี ยนรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ยน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า – 2019 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้สื่ อ
และแหล่งเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูทุกคนบริหารจัดการชั้น
เรียนด้วยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูร้อยละ 100 บริหารจัดการชั้น
เ รี ยนด้ ว ยระบบดู แลช่ ว ย เหลื อ
นักเรียน  มีการวิ เคราะห์ผู้ เ รี ยน
ร า ยบุ คค ล  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
ศักยภาพผู้เรียน ซื่งนักเรียนมีความรู้
ความสามารถแบบคละความสามารถ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ครรู้อยละ 100 รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

- แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 



ห น้ า  | 23 
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 ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กับนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครรู้อยละ 100 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู ่จัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- แบบบันทึกผลหลัง
สอนในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนร่วมกับนักเรียน
ในการก าหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 

ครูร้อยละ 100 ร่วมกับนักเรียนใน
การก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในชั้นเรียนของ
รายวิชาต่างๆ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกผลหลัง
สอนในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูทุ กคนมี การวั ดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

ครรู้อยละ 100 มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

- โครงการสอนรายวิชา 
- แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ 
- แบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ครูทุ กคนมี การวั ดและ
ประเมินผลนักเรียนตาม
สภาพจริงอย่าง 
หลากหลาย 

ครู ร้ อยละ  100  มี ก า ร วั ดและ
ประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง 
ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพและหลากหลายสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดใน
รายวิชาที่สอน 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ค รู ทุ ก ค น ใ ช้ ผ ล ก า ร
ประ เ มิ น และ ให้ ข้ อมู ล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

ครูร้อยละ 100 ใช้ผลการประเมิน
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

- แบบบันทึกการสอน
ซ่อมเสริม 
- รายงานวิจัย ในชั้น
เรียน 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC 

ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน (PLC) ภายในกลุ่ม
สาระการ เรี ยนรู้ และกลุ่ มงานที่
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการการจัดการ
เรียนรู้ และงานที่ รับผิดชอบ ให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

- แบบบันทึก PLC 
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 ครูทุกคนได้รับการนิเทศ

การสอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการ
การจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- รายงานกิจกรรมการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง 

ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

- รายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 
 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
(Active Learning) และจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019  

     ควรส่งเสริมให้ครูจัดหา ผลิตสื่อ ใช้สื่อที่
เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

     ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลรอบ
ด้าน 

     ครูควรใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 

     ครูทุกคนมีการใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
การจัดวิจัยในชั้นเรียน และได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

     ควรมีการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราช 
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
5. กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
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ส่วนที่ 2 

 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พุทธศักราช 2564 – 2566 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพ้ืนฐานความ

เป็นไทย  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ด้วยศาสตร์สองพระราชา 

พันธกิจ ( Mission ) 
1. เสริมสรางผูเรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
“ศาสตรพ์ระราชา”  

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรูตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงทุกกลุม่เปา้หมาย  

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม  มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์สองพระราชา” 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการมีงานท า ตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและชุมชน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8. โรงเรียนร่วมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ด้วย 

“ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย 
2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. ด้านผู้เรียน 
  1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
  1.2 ให้โอกาสทางการศึกษา ลดอัตราออกกลางคัน 
 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2.2 พัฒนาและใช้หลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  2.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3. ด้านการบริการจัดการ 

 3.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 3.2 บริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ผู้รับบริการมีความพึง

พอใจ 
 3.3  จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม เพียงพอ 
 3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษา แหล่งวิทยากร สถาน
ประกอบการ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ค่านิยมองค์กร  
            มีจิตบริการ  ท างานเป็นทีม 

เอกลักษณ์โรงเรียน  
  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมไทย 

อัตลักษณ์ผู้เรียน  
  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 



ห น้ า  | 27 
 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย     

 8.  มีจิตสาธารณะ
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ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม จึงได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ึนใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นทิศทาง 
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
และติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 
 
      (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย)    (นายเชฐอนันต์  เพชรสี่หมื่น) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
                             โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
---------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 
(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองได้ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับ
มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมี
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงประกาศเรื่อง ใช้มาตรฐาน
การศึกษาและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือนเมษายน   พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------- 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2564 คุณภาพสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่ใน
ระดับดมีาก 
 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่ใน
ระดับดมีาก 
 1.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนา

อย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน อยู่ในระดับดีมาก 

2.2 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

2.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาได้ (IS1 และ IS2) 
      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน (ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม) ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงาน
ของตนเองได้ 
 4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
 5.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.9 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา 

5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา 
      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 
 6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ 
 6.2 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับอาชีวศึกษา 
 6.3 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
      2) ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญของไทย  
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจากกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่าย
ลูกเสือ กจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 3.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน เคารพกฎ กติกาตามวิถีประชาธิปไตย 
      4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  

4.2 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
4.3 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      1) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็น
ไทย ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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      2) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
และน าไปปฏิบัติได้จริง 
      3) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
      2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
      3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัตกิารประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
      4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      5) โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ กิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 
      2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร 
      4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตรท้องถิ่น 
      5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      1) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
      2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมงต่อปี 
      3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      4) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร 
      5) ส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      1) มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
      2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
      1) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
      2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 
      3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน 
      4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
      5) มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      1) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      3) ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ปีละ 1 เรื่อง 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      1) ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
      2) ครูทุกคนใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google App ฯลฯ 
      3) ครูทุกคนมีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      1) ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2) ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      3) ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      4) ครูทุกคนร่วมกับนักเรียนในการก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      1) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
      2) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
      3) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      1) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC 
      2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      3) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
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ส่วนที่ 3 
 

กรอบงบประมาณและการจัดสรร ปีการศึกษา 2565 
 
 

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2565  เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และเงินรายได้สถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ซึ่งโรงเรียนประมาณการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้ 
 1. ตารางรายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 
ม.ต้น 561 3,500 1,963,500   
ม.ปลาย 269 3,800 1,022,200   

รวมเงินอุดหนุน ประจ าปี 2565 2,985,700  
เงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 ที่น ามาจัดสรร 2,200,000  

รวมเงินอุดหนุนทั้งหมด 5,185,700  
2 รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนกลาง      

2.1 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 12 9,000 108,000   
2.2 ค่าจ้างนักการ 12 10,500 126,000   
2.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 10,500 126,000   
2.3 ค่าประกันสังคม 5% ของ

ค่าจ้าง 
  11,700   

2.4 เงินส ารองจ่าย   504,672   
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนกลาง    876,372  

3 เงินอุดหนุนส่วนที่เหลือน าไปจัดสรร    4,309,328  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ   811,954   
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป   2,844,319   
 กลุ่มบริหารงานบุคคล   159,270   
ก กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   186,645   
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   307,140   

รวมยอดเงินจัดสรรเงินอุดหนุน    4,309,328  
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2. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.ต้น 561 880 493,680   
ม.ปลาย 269 950 255,550   

รวมรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 749,230  
เงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 ที่น ามาจัดสรร 1,000,000  

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 1,749,230  
2 การจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.1 กิจกรรมส่ง เสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

  295,987   

2.2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   28,000   
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน      
      - ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายพี่ปันน้อง 
     3. ค่ายดาราศาสตร์ 
     4. ค่ายเทคโนโลยี 
     5 .  ค่ า ยวิ ทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

   
 

10,000 
3,000 

51,680 
35,580 
42,400 

  

      - ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่าย Smart Math Camp 

   
 

3,000 
47,182 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายภาษาไทย 
     3. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

   
8,000 

76,600 
16,780 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ 

   
 

7,000 
18,000 
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ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

      - ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการ 

ภาษาต่างประเทศ 

   
 

8,534 
53,584 

  

      - กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สั งคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ 

   
 

18,000 
46,600 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. แข่งขันกรีฑาภายใน 
     3. ค่ายอบรมทักษะการเป็นผู้

ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 

   
 

3,000 
100,000 

8,000 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการนาฏศิลป์ 

   
5,570 
7,490 

  

      - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     1. วันวิชาการ 
     2. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     3. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

   
12,000 

6,000 
30,000 

  

2.4 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  57,000   

2.5 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(อบรมคุณธรรม จริยธรรม) 

  38,243   

2.6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      - กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
      - กิจกรรมทัศนศึกษา 

   
60,000 

228,400 

  

2.7 กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

  426,600   

รวมยอดจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,749,230  
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3. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ รายได้สถานศึกษา ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินรายได้สถานศึกษา (เก็บนักเรียน) 830 1,100 931,000   
รวมรับเงินรายได้สถานศึกษา    931,000  

2 การจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา      
2.1 ค่าจ้างครูผู้มีความเชี่ยวชาญ

ภาษาตา่งประเทศ 
1 10,000 120,000   

2.2 ค่าจ้างครูผู้มีความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน 

1 10,500 126,000   

2.3 ค่าจ้างแม่บ้าน 1 9,000 108,000   
2.4 ค่าจ้างยาม 1 10,000 120,000   
2.5 ประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง 5  17,700   
2.6 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 830 200 166,000   

รวมยอดจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา    657,700  
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การจัดสรรเงินตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2565 

กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ด้วย 
“ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 1  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     

2 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

2,000     

3 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

-     

4 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

-     

5 กิจกรรม  พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

-     

6 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-     

7 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

-     

8 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

-     

9 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 

-     

10 กิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดบัชาติ 
(O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก 1 กลุม่
บริหารงาน 

     

11 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาต ิ(O-NET)  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

30,000     

12 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

6,525     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

13 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9,150     

14 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12,980     

15 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O –NET) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7,100     

โครงการที่ 2 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 กลุ่มบริหารวชิาการ      
1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   292,987   
2 เปิดบ้านวิชาการ   28,000   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี      

3 วันวิทยาศาสตร ์ 5,000       
4 แข่งขันทักษะวิชาการ    10,000   
5 ค่ายพี่ปันน้อง     3,000   
6 วันวิชาการ 4,000       
7 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์ 5,000     
8 ค่ายดาราศาสตร ์   51,680   
9 ค่ายเทคโนโลย ี   35,580   

10 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   42,400   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

12 วันพาย (Pi Day) 9,250     
13 วันวิชาการ 3,637     
14 แข่งขันทักษะวิชาการ   3,000   
15 ค่าย Smart Math Camp   47,182   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
16 วันสุนทรภู ่ 3,750     
17 วันภาษาไทย 2,000     
18 วันวิชาการ 17,000     
19 ค่ายภาษาไทย   76,600   
20 ค่ายวิชาการกลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย 
  16,780   

21 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 34,000     
22 แข่งขันทักษะวิชาการ   8,000   
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี      
23 แข่งขันทักษะวิชาการ   7,000   
24 วันวิชาการ 5,000     
25 ค่ายวิชาการกลุม่สาระการเรยีนรู้การ

งานอาชีพ 
  18,000   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
26 English & Chinese Enjoy Morning 3,990     
27 Holiday and Festival 10,000     
28 วันวิชาการ 3,000     
29 แข่งขันทักษะวิชาการ   8,534   
30 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 
6,890     

31 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางจนี 1,720     
32 ค่ายวิชาการ ภาษาต่างประเทศ   53,584   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     

33 แข่งขันทักษะทางวิชาการ   18,000   
34 วันวิชาการ 5,000     
35 แข่งขันทักษะสังคมกับองค์กรภายนอก 5,000     
36 ค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ   46,600   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพล
ศึกษา 

     

37 แข่งขันทักษะทางวิชาการ   3,00   
38 วันวิชาการ 4,790     
39 แข่งขันกีฬาภายใน 5,340     
40 แข่งขันกรีฑาภายใน   100,000   
41 ค่ายอบรมทักษะการเป็นผู้ตัดสินกฬีา

วอลเลย์บอล 
  8,000   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
42 วันวิชาการ  5,000     
43 แข่งขันทักษะวิชาการ   5,570   
44 เสรมิทักษะนาฏศลิป์ไทยสูฝ่ีมือท่ีเป็น

เลิศ 

6,100     

45 เสรมิทักษะทัศนศิลปส์ู่ความเป็นเลิศ 43,111     
46 ค่ายวิชาการนาฏศลิป ์   7,490   
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
47 วันวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   12,000   
48 แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มพัฒนา

ผู้เรยีน   

6,000   

49 ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน   

30,000   

โครงการที่ 3 
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
1 ห้องเรียนคณุธรรม      

โครงการที่ 9 
โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกจิการนักเรียนและชุมชนสมัพันธ์ 
1 งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 12,500     
2 งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- เข้าวัดวันอาทิตย ์
- ธนาคารความด ี
- คัดเลือกคนดี ศรีก้างปลา 
- ก้างปลาสานฝัน ปันสุข 
- ฝึกอบรมผู้น าทางสาสนา 

 
 
 

2,876 
660 

1,520 
39,000 

  
38,243 

  

3 งานส่งเสรมิระเบียบวินัยนักเรียน 3,100     
4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ปี
การศึกษา 2565 

- ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปี
การศึกษา 2565 

- คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 

- MOE Safety Center 
- To be number one 
- คัดกรองนักเรียนยากจน 
- นักเรียนปลอดภัย 

 
28,590 

 
2,800 

 
34,385 

 
18,000 

5,405 
1,000 

17,900 

    

5 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
- เลือกตั้งสภานักเรียน 
- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภา

นักเรียน 

 
2,948 

25,441 

    

6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,000     
7 งานส่งเสรมิสวสัดิภาพนักเรียน    166,000  
8 งานสัมพันธ์ชุมชน      



 | 42 ห น ้ า
 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

9 งานเวรประจ าวัน      
10 งานกิจกรรมนอกหลักสตูร 

- วันไหว้คร ู
- เทียนพรรษา 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 

10 
- วันแม่ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชิน ี
- วันสารทเดือนสิบ 
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 
- วันปิยะมหาราช 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- ส่งท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม ่
- วันสถาปนาโรงเรียน 

 
2,870 
3,210 
2,000 

 
1,940 
2,000 

 
 

2,000 
 

2,000 
 

3,624 
3,401 
6,500 

    

11 งานแนะแนว 
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
- ปัจฉิมนิเทศ 
- งานแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- ปรับปรุงห้องแนะแนว 

 
15,340 
31,490 

4,920 
1,000 
3,720 

    

12 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- ค่ายลูกเสือ 
- ทัศนศึกษา 

 
 

  
60,000 

228,400 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนาสมรรถภาพครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 123,920     
2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี     242,700 

โครงการที่ 5 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

1 วางแผนอัตราก าลัง 371,700   491,700  
2 บริหารจดัการส านักงานกลุม่

บริหารงานบุคคล 
25,350     

3 เชิดชูเกียรต/ิสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

10,000     

โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 

1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบรหิาร
งบประมาณ 

2,000     

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 6 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการศาสตร์สองพระราชา 

1 จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ
ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

     

2 จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ
ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

2,000     

3 จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ
ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

4 
จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ

ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

    
 

5 
จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ

ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา 

    
 

6 
จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ

ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

    
 

7 
สมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตรส์อง

พระราชา พออยู่พอกิน 
    

 

8 
ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการ

ศาสตร์พระราชา 
    

 

โครงการที่ 7 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
1 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

590     

2 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13,390     

3 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

     

4 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

500     

5 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

34,700     

6 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

100     

7 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

1,360     

8 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

12,000     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 

9 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

     

10 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

     

11 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

20,826     

12 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

13 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

560     

14 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10,240     

15 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน
แบบคู่สัญญากลุม่สาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     

16 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

     

17 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

     

18 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

21,685     

19 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

1,655     

20 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

71,295     

21 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

22 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะและหลักสูตร
ท้องถิ่นก้างปลามโนราห์ศลิป ์

500    
 

23 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

37,530    
 

24 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

    
 

25 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

  57,000  
 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 8 
โครงการ พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

1 พัฒนาและปรับปรุงส านักงาน 32,645     
2 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์ 50,000     
3 การนิเทศตดิตามกลุ่มบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย ์
     

4 จัดวางระบบควบคมุภายใน 
กลุ่มบรหิารงบประมาณและ
สินทรัพย ์

500     

5 ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

-     

6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 100,000     
7 สารสนเทศกลุม่บริหาร

งบประมาณและสินทรัพย ์
500     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 11 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 

1 งานส านักงานกลุ่ม 14,740     
2 งานสารบรรณ 9,010     
3 งานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อม 
210,830     

4 งานประชาสัมพันธ์ 34,800     
5 งานห้องสมุด 4,815     
6 งานโสตทัศนศึกษา 152,900     
7 งานอนามัยโรงเรียน 13287,     
8 งานโภชนาการ 26,200   8,000  
9 งานสหกรณ์โรงเรียน      

10 งานสาธารณูปโภค 390,000     
11 งานยานพาหนะ 135,000     
12 งานรักษาความปลอดภัย -     
13 งานข้อมูลสารสนเทศ 1,975     
14 งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
3,225     

15 เลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน 10,141     
โครงการที่ 11 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 

1 งานส านักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

27,790     

2 งานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้

3,000     

3 งานทะเบียนนักเรยีน 19,000     
4 งานรับนักเรียน 8,900     
5 งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 
     

6 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

     

7 งานนิเทศการเรยีนการสอน      
8 งานวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนการศึกษา 
20,020     

9 งานประกันคุณภาพการศึกษา 500     
10 งานจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000     
11 งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (DMC) 
25,000     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

12 ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 27,060  426,600   
13 งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 163,800     
14 งานศาสตรส์องพระราชา      

โครงการที่ 12 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 

1 ปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว 
ต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารเรยีน
ช่ัวคราว 

320,000     

2 งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 50,000     
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 96,000     
4 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 2 60,000     
5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ์
430,400     

6 ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า
เพดานอาคารเรียน 1 

164,354     

7 ประตโูรงจอดรถ 15,000     
8 ปรับปรุงห้องเก็บของ 100,000     
9 ปรับปรุงห้องน้ านักเรยีนชาย-

หญิง 
10,000     

10 ปรับปรุงสถานท่ีเข้าแถวนักเรียน 144,942     
11 ปรับปรุงประตูอาคารหอประชุม 

100-27 
300,000     

โครงการที่ 13 
โครงการ โรงเรียนปลอดภัย สะอาด  สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1 ก้างปลาจิตอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

     

2 ห้องเรียนคณุภาพ 110,000     
3 โรงเรียนปลอดขยะ 15,000     
4 ฝึกอบรมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
17,700     

โครงการที่ 14 
โครงการ ตามนโยบายและจุดเน้น 

1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 500     
2 โรงเรียนสุจริต ITA Online 500     

โครงการที่ 16 
โครงการ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

1 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10,000     
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 15 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

1 เก็บข้อมูลและจัดท าสารสนเทศ
โรงเรียน 

     

2 พัฒนาเว็บไซตโ์รงเรียน 4,000     
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ส่วนที่ 4 
 

รายละเอียด และโครงการต่างๆ  ปีการศึกษา 2565 
 
 

ที ่ โครงการ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
6  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์สองพระราชา 
7  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
8  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
9  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  

10  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป  
11  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ  
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม 
13 โครงการโรงเรียนปลอดภัย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14 โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
16 โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
17 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองกลยุทธ์ข้อที่  
   1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ด้วย 
“ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  
 5. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น  
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
   5.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 
   5.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดบั 2.5 ขึ้นไป 
   5.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 
   5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
   5.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 
   5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
   5.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
   5.9 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
   5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศอย่างน้อย 2 วิชา 

5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศอย่างน้อย 2 วิชา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ /งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตลอดปีการศึกษา 2565
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1. หลักการและเหตุผล 
   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมทั้ง
กาย  ใจ  สติปัญญา มีสุขถาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการขับเคลื่อนภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -
2579) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมพบว่า ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ 65.18 เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษา แต่ในรายกลุ่มสาระ มีบางกลุ่มสาระที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา และผลการสอบระดับชาติ (O-NET)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช และต่ ากว่าระดับประเทศ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงได้
จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้มีการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายใต้โครงการ มีการวิจัย หาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
มีคณะกรรมการนิเทศรับผิดชอบในการนิเทศติดตามและประเมินผล  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  มีการ
จัดการสอนเสริมพิเศษที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2565 เพ่ิมขึ้น
มากกว่าร้อยละ 80 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนทุกกลุ่มสาระ และมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา ในระดับมัธยมศึกษาสูงกว่าระดับประเทศอย่างน้อย 2 วิชา และผลการทดสอบโดยรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
2.3 เพ่ือลดจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส  และ มผ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการด าเนินงานตามกิจกรรม

ในโครงการในระดับดีขึ้นไป 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  2. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป
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  3. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 
  4. เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศระดับ 3 ขึ้นไป 
  5. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรยีนเฉลีย่วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 
  6. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  7. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  8. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  9. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
              10. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
อย่าง น้อย 2 วิชา และผลการทดสอบโดยรวมเพ่ิมข้ึน +3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
          11.เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
อย่างน้อย 2 วิชา และผลการทดสอบโดยรวมเพ่ิมข้ึน +3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
              12. เพื่อให้จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ไม่เกินร้อยละ 1 
          13. นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการในระดับ ดี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 90 
     เชิงคุณภาพ 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
  3. เพื่อให้โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมปลอด 0 ร มส มผ 
  4. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการด าเนินงานตาม
กิจกรรมในโครงการในระดับ ดี ขึ้นไป 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมกลุ่มสาระ 

ร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรม รายละเอียด
ของรายการวัสดุ งบประมาณที่ใช้ และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

1.2 ขออนุมัติกิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รวม 8 กิจกรรม ดังนี้ 

     1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 

เมษายน 2565 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

 

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
     1.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
     1.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     1.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พล-ศึกษา 
     1.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
1.4 ประชุม สรุปและประเมินผล  รายงานการ

ด าเนินกิจกรรม แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ 
การน าไปพัฒนา 
1.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมใน

โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

มีนาคม 2566 
 
 

เมษายน 2566 

นางณหทัย  อนุจร 
นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
 
นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ 
 
นางวิภา ไอยราคม 
นายทวีป วังวิเศษกุศล 
 
นางสาวพรพิมล สมบัติมาก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นางผกามาส สิงหพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กลุ่ม
บริหารงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก

และ 1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประชุม วางแผน 
ออกแบบกิจกรรม รายละเอียดของรายการวัสดุ 
งบประมาณท่ีใช้ และขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.2 ขออนุมัติกิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ รวม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

     2.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
     2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 

เมษายน 2565 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
นางสาวดวงกมล บุญชู 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
นางณหทัย อนุจร 
นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
นางสมโภช วงัวิเศษกุศล 
 



ห น้ า  | 55 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     2.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
2.4 ประชุม สรุปและประเมินผล  รายงานการ

ด าเนินกิจกรรม แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
การน าไปพัฒนา 

2.5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

มีนาคม 2566 
 

เมษายน 2566 

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

นางผกามาส สิงหพันธุ์ 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด  75,805  บาท (งบอุดหนุน  75,805 บาท เงินรายได้สถานศึกษา ...... - ....... บาท) 
5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 
 
 

2,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

2,000 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - - - - 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - - - - 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - - - - 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - - - - 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
- - - - 

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลการทดสอบ

ระดับชาติ  
(O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก และ 1 กลุ่มบริหารงาน 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

30,000 

 
 
 

- 

 
 
 

30,00
0 

 
 
 

- 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
8,050 

  
8,050 

 
- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,525 - 6,525 - 
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9,150 - 8,400 750 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12,980 - 10,80

0 
2,180 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

7,100 - 7,100 - 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวชิาคณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

9. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียน
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบทดสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
10. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีผล

การทดสอบระดับชาติ(O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศอย่างน้อย 2 วิชาหรือผล
การทดสอบโดยรวมเพ่ิมขึ้น +3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

-ประเมินผลการทดสอบ
ระดับชาติ ม.3 (O-NET) 

- แบบทดสอบระดับชาติ  
ม.3 (O-NET) 

11. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผล
การทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา หรือหรือผลการทดสอบ
โดยรวมเพ่ิมข้ึน +3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

-ประเมินผลการทดสอบ
ระดับชาติ ม.6 (O-NET) 

- แบบทดสอบระดับชาติ  
ม.6 (O-NET) 

12. จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 
ร มส และ มผ ไม่เกินร้อยละ 1 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

13. นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการใน
ระดับดีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 90 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
3. เพ่ือลดจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส  และ มผ 
4. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจการด าเนินงานตาม

กิจกรรมในโครงการ 
 
 

     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางผกามาส  สิงหพันธุ์) 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
        หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล ด้วย “ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคิดค านวณ 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน 
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 

สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก 
    1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาไทย  อยู่ในระดับดีมาก 
    1.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาจีนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

  1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีมาก 

2.2 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผู้เรียน 

2.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ (IS1 และ IS2) 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน (ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

นวัตกรรม) ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน
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      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 
   6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ 
   6.2 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 

 6.3 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิวพร  จริตงาม 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     พ.ค. 256๕ - เม.ย. 2566 
1.  หลักการและเหตุผล   
 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ ใช้รูปแบบวิธีการ ที่หลากหลายโดยค านึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการน าสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลให้นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด  และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จากการ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่มีศักยภาพ หลาย
คนสามารถเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าร่วมการในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอ ถ้าได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น ทางโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมเล็งเห็นความส าคัญจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ช่วยพัฒนาทักษะในการ
ท างาน เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงาน และการเรียนรู้จากการลงมือท า 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ   

2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคิดค านวณ 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน 
2.3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2.4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ปริมาณ   
 - นักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
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3.2 เชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคิดค านวณ 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน 
 3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ขั้นวางแผน    
1.1 ประชุมชี้แจงครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

มิ.ย. 65  หัวหน้างานวิชาการ 

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ มิ.ย. 65  น.ส.ศิวพร จริตงาม 
1.3 รวบรวมทุกกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มิ.ย. 65  น.ส.ศิวพร จริตงาม 

1.4 เสนอขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ ก.ค.65  น.ส.ศิวพร จริตงาม 

2. ขั้นด าเนินการ    
2.1 ด าเนินการตามแต่ละกิจกรรมในโครงการที่
ได้รับอนุมัติ  ดังนี้ 

  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

กลุ่มงานวิชาการ    
   1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ก.ค.  65   ก.พ.65 นางสาคร เปาะทอง 
   2. เปิดบ้านวชิาการ  ก.พ. 66 นางสาคร เปาะทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
   3.วันวิทยาศาสตร์ พ.ค. –ก.ย. 65  นางนพรัตน์  แดงงาม 
   4.แข่งขันทักษะวิชาการ 12 พ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 น.ส.ศิวพร จริตงาม 
   5.ค่ายพ่ีปันน้อง 12 พ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 น.ส.ศิวพร จริตงาม 
   6.วันวิชาการ 16 พ.ค. 65 30 เม.ย. 66 นายโยธิน  ปล้องไหม 
   7.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ก.ค. 65 มี.ค. 66 น.ส.เสาวณีย์  ค าทอง 
   8.ค่ายดาราศาสตร์ พ.ย. 65 ม.ค.66 น.ส.สภุาวดี สุขผอม 
   9. ค่ายเทคโนโลยี มิ.ย. 65 เม.ย. 66 นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 
   10.ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ย. 65 ม.ค.66 น.ส.สภุาวดี สุขผอม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
   11.วันพาย  (Pi  Day) มิ.ย.-ก.ย.65  น.ส.ปาริชาติ เกตุแก้ว 
   12.วันวิชาการ  ม.ค.-ก.พ.66 น.ส.สุเบ็ญญา  เกิดขุมทอง 
   13.แข่งขันทักษะทางวิชาการ ส.ค-ก.ย. 65  นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 



ห น้ า  | 61 
 

 

 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

   14.ค่าย Smart Math Camp  ม.ค.-ก.พ.66 น.ส.สุเบ็ญญา  เกิดขุมทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
   15.วันสุนทรภู ่ มิ.ย.-ก.ค.65  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    
   16.วันภาษาไทย ก.ค.65  นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์    
   17.วันวิชาการ  ก.พ. 65 นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
   18.แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ก.ค. –ต.ค. 65 พ.ย.-เม.ย.65 นางพยอม      มณีฉาย 
   19.ส่งเสริมความเป็นเลิศ 12 พ.ค. 65 31 มี.ค. 66 นางพยอม      มณีฉาย 
   20.ค่ายวิชาการ 12 พ.ค. 65 31 มี.ค. 66 นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
   21.ค่ายภาษาไทย 12 พ.ค. 65 31 มี.ค. 66 นางพยอม      มณีฉาย 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ    
   22.แข่งขันทักษะวิชาการ 12 พ.ค. 65 31 มี.ค. 66 นางวิภา ไอยราคม 
   23.วันวิชาการ  พ.ย.65-เม.ย.66 นางวิภา ไอยราคม 
   24. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  พ.ย.65-เม.ย.66 นางวิภา ไอยราคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
   25.English&Chinese Enjoy Morning ก.ค.65 มี.ค. 66 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
   26.Holiday and Festival ก.ค. –ต.ค. 65 มี.ค.66 นางพิมพไ์ทย เกตุพงษพ์ันธุ ์

   27.วันวิชาการ พ.ย. 65 ก.พ.66 น.ส.ปวันรัตน์ แก้วอุทัย 
   28.แข่งขันทักษะวิชาการ ก.ค. –ก.ย. 65  นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์ 

   29.ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

ก.ค. 65 มี.ค.66 น.ส.ปวันรัตน์   แก้วอุทัย 

   30. ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน  ม.ค.-ก.พ.66 นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์ 

   31. ค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ  พ.ย.65-เม.ย.66 นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    
   32.แข่งขันทักษะวิชาการ มิ.ย. 65 มี.ค. 66 นางสาวจีรวรรณ  ทองแก้ว 

นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ 
   33.วันวิชาการ  ม.ค.-ก.พ. 66 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทร์ 

นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์ 
   34.แข่งขันทักษะสังคมศึกษากับองค์กรภายนอก 12 พ.ค. 65 31 มี.ค. 66 นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทร์ 

นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์ 
   35.ค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ  พ.ย.65-เม.ย.66 นางสาวจีรวรรณ  ทองแก้ว 

นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา    
   36.แข่งขันทักษะทางวิชาการ  พ.ย.64-เม.ย.65 นางอุทัย  พิกุลงาม 
   37.วันวิชาการ  พ.ย.65-เม.ย.66 นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
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 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

   38. แข่งขันกีฬาภายใน  พ.ย.65-เม.ย.66 นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
   39. แข่งขันกรีฑา ก.ค. –ต.ค. 65  นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
   40.ค่ายวิชาการอบรมกรรมการตัดสินกรีฑา  พ.ย.65-เม.ย.66 นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    
   41.วันวิชาการ ก.ค. –ต.ค. 65 พ.ย.65-เม.ย.66 น.ส.ดวงกมล บุญช ู
   42. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ก.ค. –ต.ค. 65 พ.ย.65-เม.ย.66 น.ส.ปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค 
   43.เสริมทักษะนาฎศิลป์ไทยสู่ฝีมือท่ีเป็นเลิศ  พ.ย.65-เม.ย.66 น.ส.ปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค 
   44.เสริมทักษะทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ก.ค. –ต.ค. 64 พ.ย.64-เม.ย.65 น.ส.พรพิมล สมบัติมาก 
   45. ค่ายวิชาการนาฎศิลป์  พ.ย.65-เม.ย.66 น.ส.ปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
   46.วันวิชาการพัฒนาผู้เรียน ก.ค. –ต.ค. 64 พ.ย.64-เม.ย.65 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
   47.แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก.ค. –ต.ค. 64 พ.ย.64-เม.ย.65 น.ส.พรพิมล  สมบัติมาก 
   48. ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ย.65-เม.ย.66 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล    
   3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/  
โครงการ 

ก.ค. –ต.ค. 64 พ.ย.64-เม.ย.65 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และน.ส.ศิวพร จริตงาม 

   3.2 ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมตามโครงการ 

ก.ค. –ต.ค. 64 พ.ย.64-เม.ย.65 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และน.ส.ศิวพร จริตงาม 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา    
   4.1 รายงานผลการประเมินการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ  
   4.2 สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
พัฒนา 

 พ.ย.64-เม.ย.65 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และ 
น.ส.ศิวพร จริตงาม 

 
5.  งบประมาณ   

5.1 รวมทั้งหมด  1,127,563  บาท 
(เงินอุดหนุน 188,578 บาท งบประมาณพัฒนาผู้เรียน 938,987 บาท) 

5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มงานวิชาการ       
1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     292,987 
2 เปิดบ้านวิชาการ 

 
   28,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
3 วันวิทยาศาสตร์ 5,000     
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน 
4 แข่งขันทักษะวิชาการ 

 
   10,000 

5 ค่ายพ่ีปันน้อง 
 

   3,000 
6 วันวิชาการ 4,000     
7 ค่ายดาราศาสตร์   

 
 51,680 

8 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ฯ 5,000     
9 ค่ายเทคโนโลยี   35,580 

10 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   42,400 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
11 วันพาย (Pi Day) 9,250     
12 วันวิชาการ 3,637     
13 แข่งขันทักษะวิชาการ   3,000 
14 ค่ายคณิตศาสตร์   47,182 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
15 วันสุนทรภู ่ 3,750     
16 วันภาษาไทย 2,000     
17 วันวิชาการ 17,000     
18 แข่งขันทักษะวิชาการ 

 
   8,000 

19 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 34,000   
20 ค่ายภาษาไทย   76,600 
21 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย   16,780 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
22 แข่งขันทักษะวิชาการ 

 
   7,000 

23 วันวิชาการ 5,000     
24 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ   18,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
25 English & Chinese Enjoy Morning 3,990     
26 Holiday and Festival 10,000     
27 วันวิชาการ 3,000     
28 แข่งขันทักษะวิชาการ 

 
   8,534 

29 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางภาษาอังกฤษ 6,890     
30 ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน 1,720   
31 ค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ   53,584 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม       
32 แข่งขันทักษะทางวิชาการ    18,000 
33 วันวิชาการ 5,000     
34 แข่งขันทักษะสังคมกับองค์กรภายนอก 5,000     
35 ค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ   46,600 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
36 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
   3,000 

37 วันวิชาการ 4,790     
38 แข่งขันกีฬาภายใน 5,340   
39 แข่งขันกรีฑาภายใน   100,000 
40 ค่ายอบรมทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลย์บอล   8,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       
41 วันวิชาการ  5,000     
42 แข่งขันทักษะวิชาการ    5,570 
43 เสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสู่ฝีมือที่เป็นเลิศ 6,100     
44 เสริมทักษะทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 43,111     
45 ค่ายวิชาการนาฎศิลป์   7,490 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
46 วันวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     12,000 
47 แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน     6,000 
48 ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   30,000 

 รวมงบประมาณ 188,578  938,987 
รวมทั้งสิ้น 1,127,565 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 67 ของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การทดสอบ 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 
- ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การแข่งขัน 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- ข้อสอบ 
-แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
- ผลการแข่งขัน 

2. ร้อยละ 62 ของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการการอ่าน การเขียน การสื่อสาร แนะน า
ตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษาระดับดีขึน้ไป 

-  การทดสอบ 
-  การแข่งขัน 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
- ผลการแข่งขัน  
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3. ร้อยละ 63 ของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

- การแข่งขัน 
- การทดสอบ 
- ชิ้นงาน 
- ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 

- ผลการแข่งขัน  
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 

4. ร้อยละ 93 ของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะและผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดี
มาก 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การทดสอบ 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ชิ้นงาน 
- ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 
- การแข่งขัน 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- ข้อสอบ 
-แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
- ผลการแข่งขัน 

5. ร้อยละ 93 ของนักเรียนที่สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้น
เรียนและกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การแข่งขัน 
 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- ผลการแข่งขัน 

6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ชื้นต่อภาคเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ประเมินนวัตกรรม 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบประเมินนวัตกรรม 

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- การทดสอบ 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบทดสอบ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

 - ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 

- แบบบันทึกการเรียนรู้ 

8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 

- การทดสอบ 
- ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 
- ชิ้นงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

9. ร้อยละ 93 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

- การทดสอบ 
- ตรวจแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 
- ชิ้นงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย สืบสานวรรณศิลป์ของกวีเอกของไทยและของ
โลกได ้

2. ผู้เรียนสามารถแสดงออกด้านความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ 
3. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป 
4. ผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้ 
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน 
6. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 

 
 

     ลงชื่อ ……………………..………..……………...ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวศิวพร  จริตงาม) 
 
      ลงชื่อ ………………………..……………..………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสภุาวดี  สขุผอม) 
                 หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
      ลงชื่อ ……….…….……………………………..…ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
ด้วย “ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย  
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  

7. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 8. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างความ 
หลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

   1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่อง     กิจกรรมใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  มกราคม 2566 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง พระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดย 
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วน ใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มี 
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนา 
คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรมขึ้น เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจ
และมี กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขึ้น เพ่ือ ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน รู้ เข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการท าดี  

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรม
ด้าน พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเพื่อวางแผน 
1.2 ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 
1.3 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงนักเรียน 
1.4 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 

 
 

มิ.ย. 65 

 
 

ครูสมโภช วังวิเศษกุศล 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 จัดโครงงานคุณธรรมตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ครูสมโภช วังวิเศษกุศล 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล       
3.1 แบบสอบถาม 
3.2 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.3 สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรม 

 
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
ครูสมโภช วังวิเศษกุศล 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
4.1 น าข้อเสนอแนะและปัญหามาวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไขต่อไป 

 
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
ครูสมโภช วังวิเศษกุศล 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด..……..- .....บาท (งบอุดหนุน..........-...........บาท เงินรายได้สถานศึกษา..........-........ 
บาท5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณของกิจกรรม 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย(บาท 
) 

รวมเงิน
(บาท) 

 ค่าวัสดุ    
     
     
 รวมค่าวัสดุ  

 ค่าตอบแทน / ใช้สอย    
     
     

รวมค่าตอบแทน / ใช้สอย  
รวมเงินทั้งหมด  
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 

- การสังเกต 
- สอบถาม 
- ประเมิน 
 

- แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
- ปพ 5 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีอัต
ลักษณ์ผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
 

- การสังเกต 
- สอบถาม 
- ประเมิน 
 

- แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอกิจกรรม 
                 ( นางสมโภช  วังวิเศษกุศล) 

ลงชื่อ.......................................................... .ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                 (นางสาวสภุาวดี  สขุผอม) 
               หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
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โครงการ  พัฒนาสมรรถภาพครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 9. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

3)  มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและ  
บุคลากร 

4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง 
PLC 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพยอม  มณีฉาย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม 2565 –  เมษายน  2566 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการ ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในฐานะที่เป็น หน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ศักยภาพ พร้อมให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึง หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนต่อไปอีกทั้ง เป็นการดูแลบ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคน
มีการอุทิศตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ การบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียน และหน่วยงานเครือข่าย ตลอดเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  

2.2 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการท างานของครู 
2.3 เพ่ือบุคลากรและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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2.4  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 

ชั่วโมงต่อปี 
2. ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. โรงเรียนทีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและ

บุคลากร 
4. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง 

PLC 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมทุกคน มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-อบรม/สัมมนา กับองค์กรภายนอก 
- อบรม ในโรงเรียน 
-พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID– plan)  
- การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
- จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

    
    
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 
กันยายน 25645 
มีนาคม 25656  

กลุ่มบริหารงานบุคคล/ 
นางพยอม   มณีฉาย 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมน าครูไปทัศนะศึกษาดูงาน 

ธันวาคม 2565- มกราคม 
2566 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/นางสาว
ปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค 

 

5.งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด 366,620 บาท (งบอุดหนุน 123,920 บาท  เงินรายไดส้ถานศึกษา ......-.....บาท เงิน

อื่นๆ  242,700.00 บาท)
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5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.2  อบรม/สัมมนา  

 
        

  53,920  
70,000 

 
 

28,800  

 
         

  21,000 
  70,000 

 
        

4,120 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ค่าใช้จ่าย 
2.1  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 

242,700 

 
 

1,500 

 
 

241,200 

 
 

- 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.ครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทาง  วิชาชีพ 
2.ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่น้อย กว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
4.ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการ ประเมินตนเอง 
(SAR) ภาค เรียนละ 1 ครั้ง 

รายงานการอบรม/สัมมนา 
แผนพัฒนาตนเอง(ID – plan) 
 
รายงานการอบรม/สัมมนา 
 
รายงานการพัฒนาตนเอง 
 

แบบรายงาน 
แบบรายงาน 
 
แบบรายงาน 
 
แบบรายงาน 
 

5. โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ตรง ตามความต้องการของครูและบุคลากร 
6. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ โดยจัดให้มี
ชั่วโมง PLC   40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 

รายงาน PLC 

-แบบรายงาน
โครงการ/กิจกรรม 
-แบบรายงาน PLC 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการท างานสามารถน าความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้กับการ
เรียนการสอน 
                       

ลงชื่อ .........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางพยอม   มณีฉาย) 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม)  
                หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
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โครงการ พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 18 โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA บริหารจัดการสถานศึกษา 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีเครือข่าย 
         4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพยอม   มณีฉาย 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม 2565 –  เมษายน  2566 
1. หลักการและเหตุผล 
     สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จในภารกิจการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด ให้สามารถเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง คนดีของสังคม ครูและ
บุคลากรถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นการ จัดระบบการบริหารงาน
บุคคลทั้งด้านการวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  การด าเนินงานวินัย การ
รักษาวินัยและการลาออกจากราชการให้ มีประสิทธิภาพ การจัดท าข้อมูล  สารสนเทศ การสร้างขวัญก าลังใจ 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดี ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม  
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียน มีศักยภาพ มีขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  
2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ตนเองและน าไปเผยแพร่ 

เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามความสามาร 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ  
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
3. งานวินัยและรักษาวินัย  
4. การลาออกจากราชการ  
5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและบุคลากรคลอบคลุมถูกต้อง  
6. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี สดุดีและมุฑิตาผู้อาวุโส 
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เชิงคุณภาพ 
1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีการจัดอัตราก าลังตามความต้องการ

จ าเป็นอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด  
2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
3. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
4. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

และ สามารถเผยแพร่แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนอัตราก าลัง/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดจ้างครูอัตราจ้าง 
1.2 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
    - นักการ/ภารโรง 
    - ยามรักษาการณ์ 
    - พนักงานขับรถ 
    - เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 กลุ่มบริหารงาน
บุคลากร 

กิจกรรมที่ 2. การบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 งานสารบัญ 
    - รับ-ส่งเอกสาร 
    - เสนอหนังสือ 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    - การจัดเก็บเอกสารและการท าลายที่หมดอายุการใช้งาน 
    - ต้อนรับ ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารทั่วไป 
2.2 งานสารสนเทศ 
    - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
หมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย พร้อมที่จะใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาที่ การบริหารงานบุคคล  
    - จัดท าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
นางสาวจีรวรรณ  ทอง
แก้ว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    - ด าเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
    - ด าเนินการจัด ทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    - ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

พ.ย.65 - ธ.ค.66 
 
 
 
 
 

นางสาวปาริฉัตร  ทอง
เลี่ยมนาค 
 
 
 
 



ห น้ า  | 75 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.4 งานส านักงานกลุ่ม 
    - การจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในส านักงาน 
    - รายงานจัดซื้อ   วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในส านักงาน 
    - รายงานจัดจ้าง บุคลากรอัตราจ้าง 

 
ก.ค. 2565 
 

 
นางนพรัตน์   แดงงาม 
 

2.5 งานวินัยบุคลากร 
    - จัดท าแบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบัติงาน การลา การ
ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ของครูและบุคลากร สรุป
รายงานการปฏิบัติงาน การลา ในแต่ละวัน พร้อมทั้งติดตาม
ให้เป็นไปตามระเบียบ และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

นางอุทัย  พิกุลงาม 
 
 
 
 

    - จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากร รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน 
    - ด าเนินการเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู  
    - การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
    - ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต/ลาศึกษาต่อ การ
เกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ และการถึงแก่
กรรม 
    - ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย 
กิจกรรมที ่3. เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 รับครูใหม่  เลี้ยงส่งส่งครูย้าย 
3.2 ขึ้นปีใหม ่
3.3 ร่วมแสดงความยินดีกับครูในโอกาสต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวปาริฉัตร  ทอง
เลี่ยมนาค 
นางนพรัตน์    แดงงาม 
 

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด  898,750 บาท (งบอุดหนุน 407,050 บาท เงินรายได้สถานศึกษา 491,700 บาท 
เงินอ่ืนๆ 70,000) 

5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนอัตราก าลัง 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
1.2 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 
1.3 ค่าประกันสังคม 

 
 

588,000 
246,000 

29,400 

 
 

588,000 
246,000 

29,400 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ค่าใช้จ่าย 
  2.1 จัดท า จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง  
  2.2 งานสารบัญ 
  2.3 งานสารสนเทศ 
  2.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  2.5 งานส านักงานกลุ่ม 
  2.6 งานวินัย 

   
 
 

25,350 

      
 
 
 

  
 
 

6,320 

 
 
 

19,030 

กิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ
และก าลังใจ 
3.1 ค่าด าเนินการงานเกษียณอายุ
ราชการ (เงินอ่ืนๆ) 
 3.2 จัดงานเลี้ยงส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ (เงินอ่ืนๆ) 
 3.3 รับ/ส่งครูย้าย(เงินอ่ืนๆ) 

10,000 
 

56,000 
 

5,000 
 

9,000 

 
 
 

 

  
 

 

 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 
ได้ รั บก า รป ระ เมิ น ผลกา ร
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
2. ครูและบุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

-    ประเมิน 
 
-    สังเกต 

แบบประเมินผล 
 
แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน)มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างฯ  มีศักยภาพ  มีขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
4. ครู บุคลากร สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ มีผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนา และเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
6. ครู บุคลากร นักเรียน เป็นบุคคลที่มีคณุธรรม จริยธรรม เปน็คนดีของสังคม 
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     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางพยอม   มณีฉาย) 

ลงชื่อ....................................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
         หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์สองพระราชา 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 11ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีละ 1 เรื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภา  ไอยราคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผนและการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

การวางรากฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ เป็นอนาคต
ของชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่
ดีจึงได้น้อมน า ”ศาสตร์ของพระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถรักษาสมดุลในการ
ด าเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญา
ความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
2.2 เพ่ือให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

เชิงคุณภาพ 
 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์
สองพระราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ 
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (ทักษะการเขียน) 
2. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการศาสตร์สองพระราชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
5. กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ 
ศาสตร์สองพระราชา พออยู่พอกิน 
6. 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการ 
ศาสตร์พระราชา 

 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
เดือนพฤษภาคม 2565 
ถึง เดือนมีนาคม 2566 
 
เดือนมิถุนายน 2565  
ถึง เดือนมีนาคม 2566 
 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
 
 
นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว 
 
 
นางสาคร  เปาะทอง 
 
 
นางสาวจีรวรรณ  ทองแก้ว 
 
 
นางอุทัย  พิกุลงาม 
 
นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการศาสตร์สองพระราชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการศาสตร์สองพระราชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 และ 
ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 
เดือนมิถุนายน 2565 ถึง 
เดือนมีนาคม 2566 

นายทัศน์พล  บุญศรี 
 
 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด  3,570  บาท (งบอุดหนุน  3,570  บาท เงินรายได้สถานศึกษา...........บาท) 
5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์
สองพระราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (ทักษะการเขียน) 
2. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
5. กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตร์สอง
พระราชา พออยู่พอกิน 
6. 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์
พระราชา 
7. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
8. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์สองพระราชากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active 
Learning)และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ปีละ 1 เรื่อง 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
-ประเมินการจัดการเรียน 
การสอน 
-รายงาน Best Practice 

-แบบบันทึกการส่งแผน 
 
 
 
-แบบบันทึกการส่งแผน 
 
 
-แบบนิเทศการสอน 
 
- Best Practice ของครู 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้เรียนและชุมชน 
 3. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  

  
     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางวิภา  ไอยราคม) 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
          หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่  3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 
 10. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

12. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
13. ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
15. ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
16. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล 

4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตรท้องถิ่น 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  1) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง(Active 
Learning) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2) ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ปีละ 1 เรื่อง 
  ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1) ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2) ครูทุกคนใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google 
App ฯ 

3) ครูทุกคนมีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
  ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1) ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3) ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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4) ครูทุกคนร่วมกับนักเรียนในการก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
  ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
1) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
2) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
3) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
  ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาคร  เปาะทอง   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม ่  
1.  หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง  ตามมวลประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมี ความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท า
สาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ ท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากท่ีได้มีการน าหลักสูตรไป
ใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องของครูผู้สอนและต้องค านึงถึงการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนของครูสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      2.1 เพ่ือให้มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนและสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ 
      2.2 เพ่ือให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
       2.3 เพ่ือให้ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
       2.4 เพ่ือให้ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ปีละ 1 เรื่อง 
       2.5 เพ่ือให้ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       2.6 เพ่ือให้ครูทุกคนใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google App ฯลฯ 
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       2.7 เพ่ือให้ครูทุกคนมีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
       2.8 เพ่ือให้ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2.9 เพ่ือให้ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
       2.10 เพื่อให้ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       2.11 เพ่ือให้ครูทุกคนร่วมกับนักเรียนในการก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
       2.12 เพื่อให้ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
       2.13 เพ่ือให้ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
       2.14 เพ่ือให้ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
       2.15 เพื่อให้ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
       2.16 เพ่ือให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC 
       2.17 เพื่อให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.  เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ   
  1. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 2. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC และได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ   
      1. มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชนและท้องถิ่น 
 2. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  3. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLCและได้รับการนิเทศการสอน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
1.4 วิเคราะห์หลักสูตร 
1.5 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
1.6 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
1.7 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.8 แบบสอบถาม 
1.9 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

มิถุนายน 2564 -  
มีนาคม 2565 

นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.10 น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
1.11 หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

  

กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2.3 เตรียมเอกสาร 
2.4 ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.5 ออกแบบการประเมินและประเมินผล 
2.6 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียน 
2.7 สรุปผลการประเมิน 
2.8 รายงานผลการประเมิน 
2.9 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
3.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3.4 ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.5 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.6 ก าหนดวันนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.7 ครูจัดท าบันทึกหลังการสอน 
3.8 ครูจัดท ารายงานการใช้แผน 
3.9 ครูจัดท าทะเบียนการใช้สื่อ 
3.10 ครูจัดท าบันทึกการนิเทศ 
3.11 ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
3.12 ครูจัดท า Best practice เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
3.13 แบบสอบถาม 
3.14 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.15 น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
3.16 หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
4.1 ประชุมวางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา 
4.2 ก าหนดปฏิทินส่งการปรับหลักสูตร 
4.3 ครูผู้รับผิดแต่ละรายวิชาปรับปรุงหลักสูตรใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
4.4 ส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4.5 จัดท าเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.6 ประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากครู
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา 
4.7 สรุปผลการด าเนินการ 

มิถุนายน –  
ตุลาคม 2565 

นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.1 ประชุมชี้แจง 
5.2 ครูทบทวนผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.3 หาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
5.4 รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.5 พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
5.7 ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรม 
5.8 น านวัตกรรมสู่ห้องเรียน 
5.9 ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือข้อมูลในการพิจารณา
หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน 
5.10 นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
5.11 รายงานผลการด าเนินการ สรุปข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา 
5.12 น าไปพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.1 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อจัดท าโครงการ และแนวปฏิบัติ 
6.2 เสนอกิจกรรมในโครงการและขออนุมัติ 
6.3 ประชุมครูในกลุ่มสาระ  เพ่ือระดมปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร่วมกันหา
แนวทาง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC และก าหนดปฏิทินการนิเทศในกลุ่ม 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้
สูงขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
6.4 ครูประจ าวิชาน าข้อเสนอแนะ แนวทางท่ีได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของครูในชั้นเรียน 
6.5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระ 
ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.6 ประชุมครูในกลุ่มสาระ/รายงานผลการนิเทศ สรุป
ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่พบในการนิเทศ 
6.7 สรุปผลการด าเนินการการนิเทศ น าเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อน าไปพัฒนากิจกรรมต่อไป 

  

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ 
โครงการ/กิจกรรม และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
สาระฯ 
7.2 เตรียมเอกสาร ข้อมูล จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 
7.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และ ปรับปรุง
หลักสูตรของกลุ่มสาระฯ 
7.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์ หลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหม่และน าส่งต่อฝ่ายวิชาการ 
7.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลักสูตร ไปในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  
7.6 ประเมินผลการใช้หลักสูตร  
7.7 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
7.8 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
8.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8.2 จัดท าโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning)  
8.3 ส ารวจ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้ 
8.4 ก าหนดรูปแบบการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่หลากหลายตามสภาพจริง  
8.5 ก าหนดปฏิทินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศแผนการสอน และการนิเทศการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเรียน 
8.6 ด าเนินการตามกิจกรรม 
8.7 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) โดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
8.8 รายงานการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระฯ 
8.9 ประเมิน สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะตลอดจนพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.1 ชี้แจงท าความเข้าใจ 
9.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ 
9.3 ด าเนินการนิเทศ 
9.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
9.5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาคร  เปาะทอง 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
10.1 ประชุมวางแผน และแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบ 
10.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
10.3 วิเคราะห์หลักสูตร 
10.4 ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร 
10.5 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
10.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
10.7 แบบสอบถาม 
10.8 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
10.9 น าข้อเสนอแนะและปัญหามาวิเคราะห์ 
10.10 หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
11.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระร่วมกันวางแผนก าหนด
รูปแบบกิจกรรม 
11.2 เสนอกิจกรรมตามโครงการ 
11.3 เตรียมเอกสาร 
11.4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 
11.5 จัดซื้อ จัดท าตามแผนตามเวลาที่ก าหนด 
11.6 ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อประเภทต่างๆ หลากหลาย
เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ท าวิจัยในชั้นเรียน 
11.7 ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เรียน 
11.8 สรุปรายงานผลการประเมิน 
11.9 น าผลการประเมินปรับปรุง แก้ไข เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนแบบ
คู่สัญญา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
12.1 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
น าเสนอแนวคิดและการสร้างศรัทธา การน ารูปแบบการ
นิเทศแบบคู่สัญญามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
เสนอแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาให้
ครูได้เข้าใจ 
12.2 สาธิตการจัดกิจกรรม ให้ครูที่เป็นคู่สัญญานา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครู
คู่สัญญาอีกคนจะเป็นผู้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครทูี่เป็นคูส่ัญญากันผลัดกันทาหน้าที่สาธิตการจัด
กิจกรรมและสังเกตการจัดกิจกรรมของคู่สัญญาและได้
เสนอแนะที่นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
สอน 
12.3 การลงมือปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูที่
เป็นคู่สัญญาจะนานวัตกรรมหรือวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงแล้วมาสอนคู่สัญญาจะผลัด
กันจดักิจกรรมการสอนและสังเกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการสอนของคู่สัญญาแล้วท าการบันทึกข้อมูลใน
แบบสังเกตการสอนของครูคู่สัญญาอีกครั้งแล้วท าการ
บันทึกข้อมูลในแบบสังเกตการสอนของครูคู่สัญญาอีก
ครั้ง 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวศภุรดา  เพิงรัตน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
12.4 การวัดและประเมินผล เป็นขั้นตอนในการ
ประเมินผลการดาเนินการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
การสังเกตการสอนโดยคู่สัญญาผลักกันทาการสอนและ
การใช้เครื่องมือและการตรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 
12.5 ผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงในการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

  

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
13.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
13.2 ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
13.3 ขออนุมัติโครงการ 
13.4 วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
13.5 จัดพิมพ์หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่และน าส่งต่อ ฝ่าย
วิชาการ 
13.6 น าหลักสูตรไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
13.7 ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
13.8 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
13.9 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางวิภา  ไอยราคม 

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
14.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระร่วมกันวางแผนก าหนด
รูปแบบกิจกรรม 
14.2 เสนอกิจกรรมตามโครงการ 
14.3 เตรียมเอกสาร 
14.4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 
14.5 จัดซื้อ จัดท าตามแผนตามเวลาที่ก าหนด 
14.6 ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อประเภทต่างๆ หลากหลาย
เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ท าวิจัยในชั้นเรียน 
14.7 ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เรียน 
14.8 สรุปรายงานผลการประเมิน 
14.9 น าผลการประเมินปรับปรุง แก้ไข เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นายสมเกียรติ  เจนจรัสจินดา 

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
15.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
15.2 ขออนุมัติโครงการ 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางวิภา  ไอยราคม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
15.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
15.4 ให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระก าหนดชั่วโมงการนิเทศ 
15.5 ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
15.6 สรุปผลการนิเทศ 
15.7 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
15.8 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
15.9 น าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงโครงการ 

  

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
16.1 ประชุมครุในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เพ่ือก าหนดรายวิชาที่สอน 
16.2 ครูร่วมกันศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 
16.3  ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือเขียนค าอธิบาย
รายวิชา 
16.4  ครูผู้สอนจัดท าก าหนดการสอน 
16.5 คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างน้อย 1 
รายวิชา 
16.6 คณะกรรมการตรวจสอบ 
16.7 จัดพิมพ์รูปเล่ม 
16.8 น าไปใช้ 
16.9 ประเมินผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
16.10 รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
16.11 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
16.12 น าปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นายทวีป  วังวิเศษกุศล 

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
17.1 ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือ
ปรึกษาหารือ 
17.2 ครูร่วมกันศึกษาแนวทางการผลิตสื่อ และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
17.3 ครูผู้สอนสอนจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน 
17.4 ครูผู้สอนน าสื่อไปใช้ประกอบการสอน 
17.5 ประเมินผลการใช้สื่อ 
17.6 รายงานการใช้สื่อ 
17.7 น าปัญหามาวิเคราะห์ และหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นายทวีป  วังวิเศษกุศล 

กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะและหลักสูตรท้องถิ่นก้างปลามโนราห์ศิลป์ 
19.1 ประชุมวางแผนเขียนกิจกรรม  
19.2 ก าหนดแนวทางและเป้าหมายของกิจกรรม
ร่วมกัน 
19.3 เขียนแผนกิจกรรม 
19.4 ด าเนินกิจกรรม 
19.5 วัดผลตามแบบวัดเจตคติความพึงพอใจ 
19.6 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
19.7 น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุป และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวดวงกมล  บุญชู 

กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
20.1 ประชุมวางแผนเขียนกิจกรรม 
20.2 ก าหนดแนวทาง และเป้าหมายของกิจกรรม
ร่วมกัน 
20.3 เขียนแผนกิจกรรม 
20.4 ด าเนินงานจัดซื้อตามกิจกรรม 
20.5 วัดผลตามแบบเจตคติความพึงพอใจ 
20.6 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
20.7 น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุปและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค 

กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
21.1 ประชุมวางแผน 
21.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
21.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
21.4 ด าเนินการนิเทศ 
21.5 ด าเนินการประชุม 
21.6 รายงานการนิเทศ 
21.7 น าผลประเมินวิเคราะห์แก้ปัญหาต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค 

กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
22.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ 
โครงการ และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
22.2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
22.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
22.4 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
22.5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

  

กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
23.1 ประชุมคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ือ
ก าหนดวิชาสอนรายบุคคลและภาระงานที่ต้องท าในปี
การศึกษา 2565 
23.2 ครูทุกคนด าเนินการตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
23.3 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
23.4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 

กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
24.1 ประชุมคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพ่ือ
ชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็นและ
ความส าคัญการนิเทศการเรียนการสอน 
24.2 ครูร่วมกันหาแนวทางในการนิเทศการเรียนการ
สอน เช่น การจับคู่บัดดี้ เป็นทีม หัวหน้ากลุ่มสาระฯหรือ 
PLC ในการนิเทศการเรียนการสอน 
24.3 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการนิเทศการ
เรียนการสอนเพ่ือใช้ในการประกอบการนิเทศ 
24.4 จัดนิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ โดยการบันทึกวิดีโอหรือจับคู่บัดดี้ในการนิเทศ
การเรียนการสอน 
24.5 ประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้
แบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน 
24.6 รายงานผลการประเมิน 
24.7 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขและ
ปรับปรุงในการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 

กิจกรรมที่ 25 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
25.1 ประชุมวางแผน 
25.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
25.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
25.4 จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

มิถุนายน 2565 -  
มีนาคม 2566 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
25.5 แบบสอบถาม 
25.6 ผลงานนักเรียน 
25.7 น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
25.8 หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

  

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด  283,931 บาท (งบอุดหนุน 283,931   บาท เงินรายได้สถานศึกษา -  บาท) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1,360   1,360 

2.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

12,000   12,000 

3.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

-   - 

4.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

500   500 

5.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

34,700   34,700 

6.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

100   100 

7.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

590   590 

8.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

13,390   13,390 

9.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-   - 

10.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

560   560 

11.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

10,240   10,240 

12.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนแบบ
คู่สัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-   - 
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กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
13.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

-   - 

14.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

21,685   21,685 

15.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

-   - 

16.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1,655   1,655 

17.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

71,295   71,295 

18.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

-   - 

19.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะและหลักสูตรท้องถิ่นก้างปลา
มโนราห์ศิลป์ 

500   500 

20.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

37,530   37,530 

21.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-   - 

22.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-   - 

23.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

20,826   20,826 

24.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-   - 

25.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

57,000   57,000 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1) มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนและ
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้  

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

2) มีหลักสูตรท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
3) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง (Active Learning) และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จากแบบส ารวจ 
 
จากแบบส ารวจ 

แบบส ารวจ 
 
แบบส ารวจ 

4) ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ปีละ 1 เรื่อง 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

5) ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

6) ครูทุกคนใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google App ฯลฯ 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

7) ครูทุกคนมีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อใน
การจัดการเรียนรู้ 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

8) ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

9) ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 
10) ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

11) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

12) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพ
จริงอย่างหลากหลาย 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

13) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

14) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 เรื่อง 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

15) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือ
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
PLC 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 

16) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

จากแบบส ารวจ แบบส ารวจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนและสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้ 
 2. มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3. หลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม 
 4. ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาคร  เปาะทอง) 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
                หัวหน้าแผนงานโรงเรยีน 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่  

2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  
9. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
16. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
17. โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA บริหารจัดการสถานศึกษา 
18. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
        1) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ด้วยศาสตร์สองพระราชา 
        2) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน และน าไปปฏิบัติได้จริง 

ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
        2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคีเครือข่าย 
        3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
  4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        5) โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ 
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เมษายน 2565 ถึง มีนาคม 2566
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1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้

การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานของฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ และ งานระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2.4. เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 

2.5. เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุก

ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 
      1.การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงส านักงาน

กลุ่ม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1..วางแผน ส ารวจวสัดุ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
1.2 ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวจันทร์จิรา ชอบท า
กิจ 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ส ารวจ /รับแจ้ง ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด 
2.2.แต่งตั้งกรรมการประเมินความคุ้มทุน 
2.3 จัดจ้างตามระเบียบ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ส ารวจโครงการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
3.2 เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
3.3 เข้าร่วมรับการพัฒนา 

  

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตาม กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมชี้แจง ก าหนดปฎิทินการนิเทศ 
4.2 ด าเนินงานตามปฎิทิน 
4.3 สรุป รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 

กิจกรรมที่ 5 จัดวางระบบควบคุมภายใน กลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประชุมชี้แจง  
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวจุไรรัตน์ ทองยอด 

กิจกรรมที่ 6 ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประชุมวางแผน 
6.2 ขออนุญาต สพม. เพ่ือระดมทุน 
6.3 ด าเนินการตามแผน 
6.4 สรุป รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา นางณหทัย อนุจร 

กิจกรรมที่ 7 สารสนเทศกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 รวบรวมข้อมูล 
7.3 จัดท าสารสนเทศ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุเบ็ญญา เกิดขุม
ทอง 

กิจกรรมที่ 8 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
8.1 ประชุมวางแผน 
8.2 ด าเนินการเขียนกิจกรรม/โครงการ 
8.3 พิจารณาอนุมัติงบตามกิจกรรม/โครงการ 
8.4 สรุปรายงานผล 

ม.ค.-มี.ค..66 นางสาวสุภาวดี สุขผอม 
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5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด 185,645 บาท (งบอุดหนุน  185,645 บาท เงินรายได้สถานศึกษา..-...บาท) 
5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัสด ุ
1.2 ค่าใช้สอย 

 
 

32,645 

 
 

- 

 
 

500 

 
 

32,145 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าวัสด ุ
2.2 ค่าใช้สอย 

 
 
 

50,000 

 
 
 

- 

 
 
 

50,000 

 
 
 

- 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรกลุ่ม

งานบริหารงบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าวัสด ุ
3.2 ค่าใช้สอย 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

- 
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตาม กลุ่ม

งานบริหารงบประมาณ 
4.1 ค่าวัสด ุ
4.2 ค่าใช้จ่าย  

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

กิจกรรมที่ 5 จัดวางระบบควบคุม
ภายใน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

5.1 ค่าวัสด ุ
5.2 ค่าใช้สอย 

 
 

- 
500 

 
 

- 
- 

 
 

- 
500 

 
 

- 
- 

กิจกรรมที่ 6 ระดมทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

6.1 ค่าวัสด ุ
6.2 ค่าใช้จ่าย 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

กิจกรรมที่ 7 สารสนเทศกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ 

7.1 ค่าวัสด ุ
7.2 ค่าใช้สอย 

 
 
 

500 

 
 
 

- 

 
 
 

500 

 
 
 

- 
กิจกรรมที่ 8 จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
8.1 ค่าวัสดุ 
8.2 ค่าใช้จ่าย 

 
 
 

100,000 

 
 
 

- 

 
 
 

94,612 

 
 
 

5,388 
6 การวัดและประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.ประสิทธิภาพในการส่งเสริม

สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่าย/
กลุ่มสาระ/งานต่างของโรงเรียน 

2.งานรวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด 
คุ้มค่า ผลการตรวจสอบถูกต้องตาม
ระเบียบ 

3.การใช้เงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทุน 

4.ประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายใน 

1. ตรวจสอบเอกสารและ
การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

2. ตรวจสอบเอกสารด้าน
การเงิน/บัญชี/พัสดุ 

 
3. หลักฐานต่างๆเก่ียวกับ

การระดมทุน 
4. วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆ

ของโรงเรียน 

1.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2.เอกสารเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
แบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของฝ่าย/งานต่างๆ 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการ
บริหารงานภายโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
 2. งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ 
ท าให้การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน 
 
 
     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์) 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
        หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
ด้วย “ศาสตร์  สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย   

      ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  

7. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 8. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างความ
หลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

17  โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA บริหารจัดการสถานศึกษา 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
1.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท่ีส าคัญของ

ไทย 
        3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจากกิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

  3.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน เคารพกฎ กติกาตามวิถี
ประชาธิปไตย 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.3 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566 
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1. หลักการและเหตุผล 
งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนี่งที่ส าคัญของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียน

ให้ กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้ง
ทางด้าน อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ช่วยให้ครู เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกด าเนินชีวิต อย่าง มีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ  เพ่ือตอบสนองหลักการดังกล่าวกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึง
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมี
ความสุข ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานกิจการนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2.2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
   2.3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2.4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุ
สูงสุดต่อผู้เรียน 
   2.5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเวรประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ 
   2.6. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   2.7. เพ่ือส่งเสริมให้งานกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.8. เพ่ือพัฒนาให้งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์
สูงสุดต 
   2.9 . เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัมพันธ์ชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.10.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   2.11. เพ่ือพัฒนางานวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน ครู ชุมชนและผู้รับบริการทุกคนได้รับบริการจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ
ชุมชนสัมพันธ์ 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่
ดี เกิดอัตลักษณ์ของนักเรียน 

3. นักเรียนทุกคนมีความเป็นระเบียบมีวินัย 
4. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และมีความปลอดภัย 
5. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภานักเรียนตามหลักประชาธิปไตย 
6. นักเรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
7. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งในและนอกโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คน

เก่ง มีความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน (plan) 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 
  1.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ค. 65 

 

 
นางสาวปวันรัตน ์แก้วอุไทย 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
  2.2 ตอบรับหนังสือราชการ 
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวปวันรัตน ์แก้วอุไทย 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (check) 
  3.1 แบบสอบถาม 
  3.2 สัมภาษณ์นักเรียน 

 
 

มี.ค. 66 

 
 

นางสาวปวันรัตน ์แก้วอุไทย 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา ( Action) 
  4.1 น าข้อเสนอแนะและปัญหามาวิเคราะห์และหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา นางสาวปวันรัตน ์แก้วอุไทย 

กิจกรรมที่ 2.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน 
  1.1 ประชุมกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือวางแผน 
  1.2 วิเคราะห์/วางแผน/จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรม  จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 

 
 

ก.ค. 65 
 

 
 

นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ  
  2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม
เป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  2.2 ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเป็นประจ าและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
  3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  3.2 รวบรวมผลงานและกิจกรรมนักเรียนที่แสดงออกด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมที่เด่นชัด 
  3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
  3.4  เผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้
เป็นที่ปรากฏแก่ชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

 
มี.ค. 66 

 
นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
  4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีต่อไป 

 
สิ้นปีการศึกษา 

 
นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

กิจกรรมที่ 3. งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน ( plan) 
  1.1 ประชุมกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือวางแผน 
  1.2 วิเคราะห์/วางแผนในการเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนตลอดปี
การศึกษา 
  1.3 มอบหมายครูผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ค. 65 

 

 
นายสุชาติ แก้วหล้า 

2. ขั้นด าเนินการ ( Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.2 ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม 
  2.3 จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
  2.4 จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  2.5 จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันอุบัติเหตุและ
ร่วมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร 
  2.6 จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  2.7 จัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายสุชาติ แก้วหล้า 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.8 จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
2.9 ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

  

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (check) 
3.1ประเมินความพึงพอใจ 
3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 

มี.ค. 66 

 
 

นายสุชาติ แก้วหล้า 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา นายสุชาติ แก้วหล้า 

กิจกรรมที่ 4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
  1. ประชุมฝ่ายบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อชี้แจง
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ก าหนดวันเวลา และ
รายละเอียดของการจัดกิจกรรม 
  2. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน 
  3. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
  4. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 
  5. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 
  6. ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายปีการศึกษา 2565  
  7. คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน  
  8. To be number one 
  9. MOE Safety Center 
  10. คัดกรองนักเรียนยากจน 
  11. นักเรียนปลอดภัย 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
  12. ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม  
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
  13. สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 
 

 
พ.ค. 65 

 
 
 

มิ.ย. 65 
พ.ย. 65 
มิ.ย. 65 
มิ.ย. 65 

 
 
 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 
ตลอดปีการศึกษา 
มิ.ย.65 – มี.ค.66 
ตลอดปีการศึกษา 

 
หลังเสร็จสิ้น

โครงการ 
หลังเสร็จสิ้น

โครงการ 

 
นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 

 
 
 

นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
 
 
 
นางพิมพ์ไทย เกตุพงษ์พันธุ ์
นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย 
นายโยธิน ปล้องไหม 
นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย 
 
นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 

 
นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 

กิจกรรมที่ 5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน 
  1.1 ประชุมวางแผน 
  1.2 เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
  1.3 เตรียมเอกสาร 

 
 

มิ.ย. 65 

 
 

นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธุ ์
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ  
  2.1 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
  2.2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 

 
มิ.ย. 65 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธุ ์

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
  3.1 ออกแบบการประเมินและประเมินผล 
  3.2 ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
  3.3 สรุปผลการประเมิน 

 
มี.ค. 66 

 
นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธุ ์

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
  4.1 รายงานผลการประเมิน 
  4.2 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 

สิ้นปีการศึกษา นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธุ ์

กิจกรรมที่ 6. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือวางแผน 
  1.2 วิเคราะห์/วางแผนในการเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
  1.3 มอบหมายครูผู้รับผิดชอบ 

 
ม.ค. 66 

 

 
นายทวีป วังวิเศษกุศล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดชนิดต่างๆ 
  2.2 ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
  2.3 การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการตรวจค้นหาสาร
เสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
  2.4 การสุ่มตรวจปัสสาวะนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  2.5 รว่มมือกบัชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรค
เอดส์ 
  2.6 ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  2.7 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น 
กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
2.8 การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 

  2.9 การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.10 การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
  2.11จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอดส์ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

 
 

นายทวีป วังวิเศษกุศล 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  2.12 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 
  2.13 เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
  2.14 รว่มมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
  2.15 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกัน
โรคเอดส์ 
  2.16 การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.17 ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.18 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1ประเมินความพึงพอใจ 
  3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
มี.ค. 66 

 
นายทวีป วังวิเศษกุศล 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา( Act) 
  4.1 น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
  4.2 หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา นายทวีป วังวิเศษกุศล 

กิจกรรมที่ 7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน ( plan) 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเพ่ือวางแผน 
  1.2 ติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัยฯ 
  1.3 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงนักเรียน 
  1.4 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 

 
พ.ค. 65 

 

 
นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย 

2. ขั้นด าเนินการ ( Do) 
  2.1 จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ม.1 - ม.6 ทุกคน 
  2.2 ให้บริการเบิก - จ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีนักเรียน
ประสบอุบัติเหตุ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวปวนัรัตน ์แก้วอุไทย 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (check) 
  3.1 แบบสอบถาม 
  3.2 สัมภาษณ์นักเรียน 

 
 

มี.ค. 66 

 
 

นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา ( Act) 
  4.1 น าข้อเสนอแนะและปัญหามาวิเคราะห์และหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 8 งานสัมพันธ์ชุมชน 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผน รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลของชุมชน 
เพ่ือน าไปใช้สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 
  1.2. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
  1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

 
พฤษภาคม 

2565 

 
นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ 

 
คณะครูกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ 
  2.2 ให้บริการแก่ชุมชนในทุกด้านท่ีสามารถท าได้ เช่น ด้าน
ข่าวสาร ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และด้านวิชาการ เป็นต้น 
  2.3 สนับสนุนและและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมทยและประเพณีไทย โดยเข้าร่วมในงาน
ประเพณี ศาสนา และงานเกี่ยวกับชุมชน 
  2.4 ด าเนินงานในการที่จะให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียนในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  2.5 จัดท าข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับชุมชนใน
ท้องถิ่น  
  2.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียน 
  2.7 จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงาน
สัมพันธ์ชุมชน 
  2.8 กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ตลอดปีการศึกษา 

2565 

 
นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ 

 
คณะครูกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1 แบบสอบถาม 
  3.2. สถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานสัมพันธ์
ชุมชน 

สิ้นปีการศึกษา นางสาวกฤติมา  แกว้ประเสริฐ 

 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา ( Action) 
  4.1 น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
  4.2 หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา นางสาวกฤติมา  แกว้ประเสริฐ 

 

กิจกรรมที่ 9. งานเวรประจ าวัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน ( plan) 
1.1 ประชุมกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือวางแผน 
1.2 วิเคราะห์/วางแผนในการเตรียมการจัดงานเวรประจ าวัน
ตลอดปีการศึกษา 
1.3 มอบหมายครูผู้รับผิดชอบ  
1.4 แต่งตั้งค าสั่งครูเวรประจ าวัน 

 
 

พ.ค. 65 
 

 
 

นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  1.5 จัดเตรียมสมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียน
มาสาย 
  1.6 จัดตารางเวรประจ าวัน 

  

2. ขั้นด าเนินการ ( Do) 
  2.1 ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา 
    - จัดท าบันทึก สถิติ  มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์
ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการ
ออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
    - ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิด
ระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา หรือฝ่าย
ปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
    - สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (check) 
3.1ประเมินความพึงพอใจ 
3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
 

มี.ค. 66 

 
 

นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา ( Act) 
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ 
 

กิจกรรมที่ 10 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือวางแผน 
  1.2 วิเคราะห์/วางแผนในการเตรียมการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
  1.3 มอบหมายครูผู้รับผิดชอบ  

 
พ.ค. 65 

 
 

 
นางสมโภช วังวิเศษกุศล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญตลอดปี เช่น กิจกรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
  2.3 ร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมวันชักพระ 
กิจกรรมทอดผ้าป่า กิจกรรมทอดกฐิน เป็นต้น 
  2.4 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานภายนอก
ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เช่น รับกิจกรรมบริจาคโลหิต 
กิจกรรมต ารวจพบนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสมโภช วังวิเศษกุศล 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  3.1 แบบสอบถาม 
  3.2. สถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานสัมพันธ์
ชุมชน 

 
มี.ค. 66 

 
ครูสมโภช 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา( Act) 
  4.1 น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
  4.2 หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา ครูสมโภช 

กิจกรรมที่ 11 งานแนะแนว 
ขั้นวางแผน (Plan) 
  1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
  2.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
  3.จัดซื้อ จัดจ้าง 
  4.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ 
    - ปรับปรุงบรรยากาศห้องแนะแนว 
    - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
    - เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
    - ปัจฉิมนิเทศ 
    - งานแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
  5.สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
  6.สอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
  7.น าผลการประเมินมาปรับปรุงครั้งต่อไป 

 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

 
พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

 
 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
ก.พ. 2566 
ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
 
 
 

มี.ค. 2566 

 
บริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวอุทุมพร เสริมบญุ 
นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย  
นายโยธิน ปล้องไหม 
นางสาวอุทุมพร เสริมบญุ 
 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

พฤศจิกายน 
2565 

 
 

นายสุชาติ   แก้วหล้า 
ครูทุกคน 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือทุกระดับชั้น 
ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 

2565 

นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ 
ครูทุกคน 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือทุกระดับชั้น 
ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 

2565 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
ครูทุกคน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
1. แบบสอบถาม 
2. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

สิ้นปีการศึกษา  
2565 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
 

ขั้นปรับปรุงแก้พัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
2. หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

สิ้นปีการศึกษา  
2565 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
 

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด 799,783 บาท (งบอุดหนุน 633,783 บาท เงินรายได้สถานศึกษา 166,000
บาท) 

5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 
กิจกรรม รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรยีน
งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

 
12,500 

 
- 

 
960 

 
11,540 

กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมคุณธรรม 82,299 13,200 53,200 15,899 
กิจกรรมที่ 3. งานส่งเสริมระเบยีบวินัยนักเรียน 3,100 - 3,000 100 
กิจกรรมที่ 4 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

108,080 - 62,950 45,130 

กิจกรรมที่ 5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

28,389 21,060 1,500 5,829 

กิจกรรมที่ 6. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 25,000 3,600 20,900 500 
กิจกรรมที่ 7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรยีน 166,000 - 166,000 - 
กิจกรรมที่ 8. งานสัมพันธ์ชุมชน - - - - 
กิจกรรมที่ 9 งานเวรประจ าวัน - - - - 
กิจกรรมที่ 10. งานกิจกรรมนอกหลักสตูร 29,545 - 11,400 2,3147 
กิจกรรมที่ 11 งานแนะแนว 56,470 - 41,975 14,495 
กิจกรรมที่ 12 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 288,400  288,400  

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. 4.1 โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 

ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน -แบบประเมิน 
-รายงานประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. 4.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศ
ภายใน การติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน -แบบประเมิน 
-รายงานประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
2. 4.3 โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ 
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน -แบบประเมิน 
-รายงานประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้รับบริการจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสมโภช  วังวิเศษกุศล.) 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
        หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  ข้อ 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ประเด็นพิจารณา  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

1)  มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

2)  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    16 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ
ในการในการให้บริการการศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศน่าอยู่และปลอดภัย มีระบบ
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพอนามัย ให้บริการต่อบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้ง
ชุมชน เพื่อมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยงานส านักงานกลุ่ม งานสารบรรณ งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานโสตทัศนศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งาน
โภชนาการ งานสหกรณ์โรงเรียน งานคณะกรรมการสถานศึกษา งานสาธารณูปโภค งานยานพาหนะ งาน
รักษาความปลอดภัย งานข้อมูลสารสนเทศ งานระบบเทคโนโลยีโรงเรียน และเลขานุการผู้อ านวยการ
โรงเรียน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงจึงจ าเป็นต้องเขียน
โครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆได้ด าเนินงานและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนางานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2  เพ่ือให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยการให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
2. ทุกห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน สะอาดปลอดภัย เพียงพอ และเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
3. สภาพแวดล้อมทุกพื้นที่ในโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย 
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เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานต่างๆในกลุ่ม 

บริหารงานบริหารทั่วไป 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 งานส านักงาน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ส ารวจวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
3. ขออนุมัติซื้อและจัดซื้อวัสดุ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  แก่ครูและบุคลากรในงานบริหารทั่วไป 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. สอบถามครู 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหามาวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไข 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565  

 
 
 
มิถุนายน 2565 – 

มีนาคม 2566 
 
มีนาคม 2566 
 
 
มีนาคม 2566 

นางสุภาวดี  ปานมาศ 

กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ส ารวจวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน 
3. ขออนุมัติซื้อและจัดซื้อวัสดุ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1 ให้บริการขอ้มูล หนังสือราชการ ค าสั่ง แก่
บุคลากรภายในและภายนอก ในงานบริหารทั่วไป
และโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2 สอบถามครู 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหามาวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไข 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

 
 
มิถุนายน 2565 – 

มีนาคม 2566 
 
 
 
 
มีนาคม 2566 
 
 
มีนาคม 2566 

นางสุภาวดี  ปานมาศ 
นางสาวจุไรรัตน์ ทองยอด 
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กิจกรรมที่ 3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ในโรงเรียน และเขียนกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 
2. ขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี 
3. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างท าท่ีนั่งพักผ่อนนักเรียน 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรมต่อไป 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
พ.ค. 65  
 
 
 
เม.ย. 66 
 
 
เม.ย. 66 

 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
นายทัศน์พล บุญศรี 
นายโยธิน ปล้องไหม 
นางสุภาวดี ปานมาศ 
 
 
 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
 
 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
 

กิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ์  
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดนโยบาย งานโครงการ 
การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน 
2. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 

1.1 ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ การประกาศเสียง
ตามสายสาย ป้ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน 

1.2 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และ
งานต่างๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

1.3 ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก 
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

1.4 ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าว
ทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

1.5 ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและ
นอกโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ ์และสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปกีารศึกษา 
 
เม.ย. 66 
 
 
เม.ย. 66 

 
 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
คณะครูงานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
นางสาวกฤติมา แก้ว

ประเสริฐ 
คณะครูงานประชาสัมพันธ์ 
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1.6 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือ

พิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
1.7 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์

โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการ
ด าเนินงานโรงเรียน 

1.8 รวบรวม สรุปผลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของ
งานประชาสัมพันธ์ 

 นายโยธิน  ปล้องไหม 
นางสาวพรพิมล สมบัติ

มาก 
 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
1. แบบสอบถาม 
2. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นปรับปรุงแก้พัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. น าข้อเสนอแนะ/ปัญหามาวิเคราะห์ 
2. หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 นางสาวกฤติมา แก้ว
ประเสริฐ 

คณะครูงานประชาสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมที่ 5 งานห้องสมุด 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ 
3. ขออนุมัติกิจกรรม  
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด 
2. กิจกรรมรักการอ่าน 
3. กิจกรรมตะกร้าความรู้ / ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
1. ออกแบบและประเมินผล 
2. ประเมินการจัดกิจกรรม 
3. สรุปผลการประเมิน 
ขั้นปรับปรุงแก้พัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. รายงานผลการประเมิน 
2. ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
เม.ย.66 
 
 
เม.ย.66 

นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์ 
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 
 
 
นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และ

นักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ห้องสมุด 

 
นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
 
 
 
นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 

กิจกรรมที่ 6 งานโสตทัศนศึกษา  
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ความต้องการงานโสตฯ 
2. เขียนกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
พ.ค. 65  

 
 
นายโยธิน ปล้องไหม 
 
 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
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ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท า
กิจกรรมต่อไป 

เม.ย. 66 
 
 
เม.ย. 66 

นายโยธิน  ปล้องไหม 
 
 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
 

กิจกรรมที่ 7 งานอนามัยโรงเรียน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมชี้แจงวางแผน 
2. ส ารวจรายการเวชภัณฑ์ วัสดุ /พัสดุที่ต้องการ  
3. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา อนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”  

-  เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 

-  ตรวจฟัน บันทึกผล  
-  ให้ค าแนะน าผู้ที่ปัญหาสุขภาพในช่องปาก 

2. กิจกรรม “ รู้ตนเอง ” 
-  นักเรียนชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงภาคเรียนละ 1 

ครั้ง  
-  นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคเรียน

ละ 1  ครั้ง 
3. กิจกรรม “ รู้เท่าทัน ” 

-  ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดให้โทษ 
โรคติดต่อ โรคเอดส์  ปัญหาด้านเพศศึกษา  รวมทั้ง
วิธีการป้องกันการรณรงค์ต่อต้าน 
4. กิจกรรม “ บริการ ”  

-  ให้บริการแก่นักเรียนด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย 
และการปฐมพยาบาล 
5. กิจกรรม “ สะอาดไว้ ไร้โรคา ”  

- ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มนอน  ผ้าคลุม
ที่นอนของห้องพยาบาล 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. สอบถาม 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท า
กิจกรรมต่อไป 

 
 

มิ.ย. 65 
 
 
 

ก.ค.65 
 
 
 
 
 
 
ก.ค.65 

 
 
 
 

ก.ค.65 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

 
เม.ย.66 
 
 
เม.ย.66 

  
นางสาวเย็นฤดี มากคง

แก้ว 
นางพวงผกา ไชยจิตร 
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กิจกรรมที่ 8 งานโภชนาการ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการตามแผนฯที่ประชุมชี้แจง 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

- จัดตั้งชมรม อย.น้อย 
- พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรง

อาหารให้มีความปลอดภัย เพียงพอ 
- อบรมให้ความรู้นักเรียน จ านวน 800 คน

และ ครู 45 คน และแม่ค้า 6 คน โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ 

 
 

พ.ค.65 
 
 

พ.ค.65 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 

นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ 
นางสาวหทัยรัตน์  ศรี

จันทร์ 
 

ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม 
2. ประเมินโครงการฯ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ 

มี.ค.66 
 
 

มี.ค.66 

 

กิจกรรมที่ 9 งานสวัสดิการร้านค้า 
ขัน้วางแผน (Plan) 
1. ส ารวจความต้องการสินค้าจากสมาชิก 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือวางแผน
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นที่มีคุณภาพ
และราคาย่อมเยา 
2. จัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
3. จัดท าบัญชีรับจ่าย/ตรวจสอบ 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ท ากิจกรรมต่อไป 

 
พ.ค. 65 
 
 
 
 
พ.ค. 65 – เม.ย.

66 
 
 
 
เม.ย. 66 
 
 
เม.ย. 66 

 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
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กิจกรรมที่ 10  งานสาธารณูปโภค  
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. เขียนกิจกรรม 
2. วางแผนจัดตั้งงบประมาณ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
2. ด าเนินการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า ประปา 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
พ.ค. 65 – เม.ย.

66 
 

 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
 
นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ 
 

3. กิจกรรมรณรงค์ในการประหยัดพลังงาน 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
ก ากับติดตามกิจกรรมให้ด าเนินงานตามแผนและ
ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. รายงานผลแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินงานเสร็จ 
2. เสนอแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 

พ.ค. 65 – เม.ย.
66 

 
พ.ค. 65 – เม.ย.

66 
 
เม.ย. 66 

นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 

กิจกรรมที่ 11 งานยานพาหนะ  
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. เขียนกิจกรรม และส ารวจความสึกหรอของรถ
และระยะทางในการบ ารุงรักษา 
2. ส ารวจการใช้น้ ามันที่ผ่านมา 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ขออนุมัติค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ขออนุมัติค่าซ่อม/บ ารุงรักษาและดูแลรักษารถ 
3. ให้บริการตามการขอใช้รถที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจสั่งการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
ประเมินความพึงพอใจ และสรุปรายงานผล 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ท ากิจกรรมต่อไป 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
 
พ.ค. 65 – เม.ย.

66 
 
 
 
 
เม.ย. 66 
 
เม.ย. 66 

 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
 
 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 
นางอมรรัตน์ พิกุลทอง 
 

กิจกรรมที่ 12 งานรักษาความปลอดภัย  
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมวางแผนในระดับองค์กร 
2. ก าหนดหน้าที่ ฝ่าย งาน ที่รับผิดชอบ 
3. เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

 
 

พ.ค. 64 
 

 

นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ 
 

คณะด าเนินงานรักษา
ความปลอดภัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. แต่ละฝ่าย งาน ด าเนินการตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. ครูเวรทั้งกลางคืน เวรวันหยุดกลางวัน ครูเวร
ประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และบันทึก 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
งานรักษาความปลอดภัย 

ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. สรุปรายงานผล เสนอแนะ/แก้ไขปัญหา 
2. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 

 
 
เม.ย. 66 
 
 
เม.ย. 66 

 
 
นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ 
 
 
นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ 

กิจกรรมที่ 13 งานข้อมูลสารสนเทศ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. รวบรวมและกรอกข้อมูลระบบบริหาร
สารสนเทศส านักบริหารมัธยมศึกษา(SESA) 
2. กิจกรรมอบรมการใช้สื่อ ICT ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 45 คน 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม 
2. ประเมินโครงการฯ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ 

 
 
พ.ค. 65 
 
 
ก.ค. 65 
 
ก.ค. 65 
 
 
เม.ย.65 
 
 
เม.ย.65 

 
 
 
นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ์ 
 
นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ์ 
 
 
 
 
นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ์ 
 
 
นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ์ 

กิจกรรมที่ 14 งานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

  

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการประชุมตามขั้นตอน 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 

พ.ค. 65 - พ.ย. 65 
และ พ.ย.65 - มี.ค.66 
พ.ย. 65 และ มี.ค. 66 

นางสาวพรพิมล สมบัติ
มาก 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. น าผลประเมินวิเคราะห์แก้ปัญหาต่อไป 

 
พ.ย. 65 และ มี.ค. 66 

 

กิจกรรมที่ 15 งานเลขานุการผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ส ารวจความต้องการ / ขออนุมัติโครงการ 
2. ศึกษารายละเอียดและรวบรวมข้อมูล 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด / กิจกรรม 
2. จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร / นักเรียน 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. นิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. น าผลประเมินวิเคราะห์แก้ปัญหาต่อไป 

 
 
พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 

พ.ค. 64 - พ.ย. 64 
และ พ.ย.64 - มี.ค.65 

 
พ.ย. 64 และ มี.ค. 65 

 
พ.ย. 64 และ มี.ค. 65 

นางสาวพรพิมล สมบัติมาก 

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด 1,006,923 บาท (งบอุดหนุน 1,006,923 บาท เงินรายได้สถานศึกษา 8,000 
บาท) 

5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 งานส านักงานกลุ่ม  14,740 - 2,000 12,740 
กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ 9,010 - 572 8,438 
กิจกรรมที่ 3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 210,830 - 110,500 100,330 
กิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ์  34,800 - 3,000 31,800 
กิจกรรมที่ 5 งานห้องสมุด  4,815 - - 4,815 
กิจกรรมที่ 6 งานโสตทัศนศึกษา 152,900 - 152,900 - 
กิจกรรมที่ 7 งานอนามัยโรงเรียน  13,287 -   
กิจกรรมที่ 8 งานโภชนาการ 34,200 - 34,200 - 
กิจกรรมที่ 9 งานสวัสดิการร้านค้า - - - - 
กิจกรรมที่ 10 งานสาธารณูปโภค  390,000  300,000 90,000 
กิจกรรมที่ 11 งานยานพาหนะ  135,000  35,000 100,000 
กิจกรรมที่ 12 งานรักษาความปลอดภัย  - - - - 
กิจกรรมที่ 13 งานข้อมูลสารสนเทศ 1,975 - 1,300 675 
กิจกรรมที่ 14 งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3,225 - 3,000 225 

กิจกรรมที่ 15  เลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน 10,141 - 480 9,661 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน 
และสภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน   
2. คุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับดีมาก 

1. ประเมินตนเอง 
 
 

2.ประเมินความพึง
พอใจในการด าเนินงาน
ทุกงาน 

1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 
 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  

2. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ที่สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล  
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถด าเนินได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการได้รวดเร็วทั่วถึง 
 
 

     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ..................................... ......................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
          หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่  3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 10 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 แผนการเรียนคือ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการเรียนตามความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียนรายบุคคล 

2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนในการสื่อสาร 
4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1,IS2,IS3) มีหลักสูตรของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตรท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 1) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC 

 2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาคร  เปาะทอง   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม ่  
1. หลักการและเหตุผล  

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อพัฒนางานบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  
3. เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
4. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน ามาพัฒนาผู้เรียน 
7. เพื่อส่งเสริม คิดค้น วิจัยและพัฒนาการใช้สื่อ และนวัตกรรม 
8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
9. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ครอบคลุมและทั่วถึง 
10. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
11. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยศาสตร์สองพระราชา 
12. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม 
13. เพื่อพัฒนางานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
14. เพื่อพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   งานบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
15. เพ่ือให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนและการ 

ปฏิบัติงานในโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการระดับมากที่สุด 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาคร  เปาะทอง 
2.งานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาคร  เปาะทอง 

3.งานทะเบียนนักเรียน พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาวศิวพร  จริตงาม 
4.งานรับนักเรียน พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาคร  เปาะทอง 
5.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาคร  เปาะทอง 

6.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ 

พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาวเสาวณีย์  ค าทอง 

7.งานนิเทศการเรียนการสอน พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาคร  เปาะทอง 
8.งานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนการศึกษา 

พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
9.งานประกันคุณภาพการศึกษา พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

นายสุรเชษฐ์  อโลภะตานนท์ 
10.งานจัดการศึกษาเรียนรวม พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 

นางสาวดวงกมล  บุญชู 
11.งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC)  

พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสาวเสาวณีย์  ค าทอง 

12.ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางสุภาวดี  ปานมาศ 
13.งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางวิภา  ไอยราคม 
14. งานศาสตร์พระราชา พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 นางวิภา  ไอยราคม 

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด 726,670 บาท (งบอุดหนุน 726,670 บาท เงินรายได้สถานศึกษา....-.... บาท) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 27,790   27,790 
2 งานพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ 
3,000 3,000   

3 งานทะเบียนนักเรียน 19,000 1,200  17,800 
4 งานรับนักเรียน 8,900 5,800  3,100 
5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
- - - - 

6 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ 

- - - - 

7 งานนิเทศการเรียนการสอน - - - - 
8 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

การศึกษา 
20,020 450  19,570 

9 งานประกันคุณภาพการศึกษา 500 500   
10 งานจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000 5,000   
11 งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC)  
25,000   22,000 

12 ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 453,660  426,600 27,060 
13 งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 163,800  50,000 113,800 
14 งานศาสตร์พระราชา - - - - 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกรายการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. มีสารสนเทศแสดงความต้องการในการ
เลือกสาระเพ่ิมเติมของผู้เรียน 

ใช้แบบส ารวจรายวิชา
เพ่ิมเติม 

แบบส ารวจรายวิชาเพ่ิมเติม 

3.มีโครงสร้างการเรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

เอกสารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา 

4.นักเรียน ผู้ปกครอง ครูได้รับบริการงาน
ทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. นักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน จากจ านวนนักเรียนที่เข้า
เรียน 

จ านวนนักเรียน 

6. ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ส ารวจงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครู 

แบบส ารวจ 

7.ครู ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 100 

ประเมินจากทะเบียนสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

8.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC  

วัดจากแบบนิเทศ 
 

แบบนิเทศ 
 
 

9.ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ  ครั้ง 

วัดจากแบบนิเทศ 
 

แบบนิเทศ 
 

 10. ครูวัดและประเมินผลให้เป็นไปตาม
มาตร ฐ านการศึ กษ าและค่ า เป้ า หมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

11.ครูทุกคน มีเอกสารหลักฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษา เป็นตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด                   

- นิเทศเอกสารงานวัดและ
ประเมินผล 

- เอกสารรายงานการนิเทศ 

12.ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น มีความพึงพอใจ
การบริหารงานวัดผลและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- แบบประเมิน 
 
 
 
 

13.โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบองค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

-จากแบบสอบถาม 
-จากรายงานการประเมิน
ตนเอง 

-แบบสอบถาม 
-รายงานการประเมินตนเอง 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

14. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องได้รับการพัฒนา และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับเพ่ือน โรงเรียนและสังคม 

สังเกต/ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

15. ผู้มาขอรับบริการมีความพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
และงานบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมาก 

สอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและครู 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

16. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ
วัสดุอุปกรณ์ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

2. การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินของหน่วยงาน
ภายนอก 

3. ท าให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

4. ท าให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
 

 
      ลงชื่อ …………………………..……………..ผู้เสนอโครงการ 
               (  นางสาคร  เปาะทอง  ) 
 
      ลงชื่อ………………………..…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นางสาวสุภาวดี  สุขผอม ) 
                 หวัหน้าแผนงานโรงเรียน 
 
      ลงชื่อ……….…….……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  ประเด็นพิจารณา  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

1)  มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

2)  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายโยธิน  ปล้องไหม 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    16 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 28 ปี  ซึ่งยอมส่งผลให้อาคารสถานที่มีการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ส่งผลต่อความปลอดภัย
และบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรยีน ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดท าโครงการส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
สิ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  อีกท้ังดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ น่า
เรียนรู้ตลอดเวลา 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
มีความปลอดภัย 

2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
2. สภาพแวดล้อมทุกพื้นที่ในโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ 
1. มีอาคารสถานที่ ที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานต่างๆ ในกลุ่ม

บริหารงานบริหารทั่วไป
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพของอาคารเรียน และประมาณการในการปรับปรุง 
2. ขออนุมัติจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง   
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพของอาคารเรียน และประมาณการในการปรับปรุง 
2. ขออนุมัติจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง   
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 
กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพห้องเรียน ประมาณการราคา และเขียนกิจกรรม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 

มิ.ย.-ก.ค.65 
 
 
 
 
 
พ.ค.-มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.- มิ.ย.65 
 
 
 

นายทัศน์พล  บุญศรี 
 
 
 
 
 

นายทัศน์พล  บุญศรี 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุภาวดี สุขผอม 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องน้ าครูและนักเรียนอาคารเรียน 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพห้องน้ า ประมาณการราคา และเขียนกิจกรรม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงห้องเก็บของ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพห้องท่ีจะปรับ ประมาณราคา และเขียนกิจกรรม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 
กิจกรรมที่ 6 เปลี่ยนประตูโรงรถ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจปัญหาการใช้งานประตู ประมาณราคาและเขียนกิจกรรม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 

ต.ค.65 
 
 
 
 
 
ก.ค.-ส.ค.65 
 
 
 
 
 
มิ.ย.65 
 

นายโยธิน ปล้องไหม 
 
 
 
 
 

นายโยธิน ปล้องไหม 
 
 
 
 
 

นายทัศน์พล  บุญศรี 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงสถานที่เข้าแถวนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพพ้ืนที่จากปัญหาการใช้งาน ประมาณการราคา 
และเขียนกิจกรรม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 

ต.ค.65 นายทัศน์พล  บุญศรี 
 

กิจกรรมที่ 8 เปลี่ยนประตูอาคารหอประชุม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพประตูจากปัญหาการใช้งาน ประมาณการราคา 
และเขียนกิจกรรม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการปรับปรุง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 
กิจกรรมที่ 9 งานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. บันทึกเสนอขอซ่อม 
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการซ่อม 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 
กิจกรรมที ่10 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจพื้นที่ในการปรับปรุงดูแล 
2. ขออนุมัติและด าเนินการจัดจ้าง 
3. สรุปรายงานกิจกรรม 
4. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป 

ก.ค.-ต.ค.65 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

นายทัศน์พล  บุญศรี 
 
 
 
 
 
 

นายโยธิน ปล้องไหม 
 
 
 
 
 

นายทัศน์พล  บุญศรี 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด 1,690,696 บาท (งบอุดหนุน 1,690,696 บาท  เงินรายได้สถานศึกษา..-..บาท) 
5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประม
าณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว  320,000 - 320,000 - 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน1 164,354 - 164,354 - 

กิจกรรมที่ 3 ปรับรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 430,400 - 381,700 48,700 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 3 70,000 - 70,000 - 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงห้องเก็บของ 100,000 - 100,000 - 

กิจกรรมที่ 6 เปลี่ยนประตูโรงจอดรถ 15,000 - 15,000 - 

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงสถานที่เข้าแถวนักเรียน 144,942 - 144,942 - 

กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงประตูอาคารหอประชุม 300,000 - 300,000 - 

กิจกรรมที่ 9 งานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 50,000 - 20,000 30,000 

กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 96,000 - 81,000 15,000 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. สภาพแวดล้อมทุกพื้นที่ในโรงเรียนสะอาด 
ปลอดภัย 
2. มีอาคารสถานที่ ที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
4. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึง
พอใจในการรับบริการจากงานต่างๆในกลุ่ม
บริหารงาน บริหารทั่วไป 

สังเกต , ประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  

2. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ที่สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล  
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถด าเนินได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการได้รวดเร็วทั่วถึง 
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     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   ( นายโยธิน  ปล้องไหม) 
                       งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
          หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ  โรงเรียนปลอดภัย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี ข้อ 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  ประเด็นพิจารณา  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1)  มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

2)  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มี
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    16 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 28 ปี  ซึ่งยอมส่งผลให้อาคารสถานที่มีการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยและบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดท าโครงการส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และสิ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
การได้ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  อีกทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียนรู้ตลอดเวลา 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สะอาดเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกนักเรียนในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
2.   สภาพแวดล้อมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ 
      1.   มีอาคารสถานที่ ที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน 

2.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ก้างปลาจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ส ารวจและจัดท าแผนผังแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. มอบหมายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละเขตพ้ืนที่ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
3. ด าเนินการทุกตอนเช้า 
4. ด าเนินการในชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ปัญหา และรายงานผล 
6. ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
7. สรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
พ.ค.65 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

เม.ย. 66 
 

เม.ย.66 

 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 

และครูที่ปรึกษา 
 
 
ครูที่ปรึกษาห้องเรียน 
ครูที่ปรึกษาชมรม 
 

นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
 

นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 

กิจกรรมที่ 2  ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ส ารวจวางแผนและเขียนกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและจัดห้องเรียน 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
3. ประเมินผลการจัดห้องตามตัวชี้วัด 
4. ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
5. สรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
พ.ค.65 

 
 

ก.ค. 65 
 

เม.ย. 66 
 
 

เม.ย.66 

นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
และครูผู้รับผิดชอบ
ห้องเรียน 

กิจกรรมที่ 3  โรงเรียนปลอดขยะ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมชี้แจง และแต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
2. กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องขยะ 
3. กิจกรรมคัดแยกขยะ (นวัตกรรมถังขยะแฟนซี) 
4. กิจกรรมการลดการใช้ การใช้ซ้ า และคัดแยกน ากลับมา
ใช้ใหม่ 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ปัญหา และรายงานผล 
6. ประเมินความพึงพอใจ 

 
 

พ.ค. 66 
 

ก.ค. 65–เม.ย.66 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เม.ย. 67 
 
เม.ย. 67 

นางอมรรัตน์  พิกุลทอง
และคณะท างาน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Action) 
7. สรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

  

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมชี้แจง ติดต่อวิทยากรและแต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
2. ฝึกซ้อมดบัเพลิง และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
3. ก ากับ ติดตาม แก้ปัญหา และรายงานผล 
4. ประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
5.สรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
เม.ย. 66 

 
เม.ย. 65 
 
เม.ย. 66 
 
 
เม.ย. 66 

น.ส.พรพิมล  สมบัติมาก 
น.ส.อรวลี เ ทพนุรักษ์ 

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด 142,700 บาท (งบอุดหนุน 142.700บาท เงินรายได้สถานศึกษา....-.... บาท) 
     5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ก้างปลาจิตอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ 110,000 - - 110,000 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนปลอดขยะ 15,000 - 15,000 - 

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

17,700 - 13,450 4,250 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ห้องเรียนมีคุณภาพตามตัวชี้วัดของสพม.นศ. 
2. สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
สะอาดและมีความปลอดภัยต่อทุกคนใน
โรงเรียน 

ประเมิน 
 
ประเมิน 

-แบบประเมินโรงเรียนน่าอยู่ 
 
-แบบประเมินความปลอดภัย 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

และ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
2. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  ที่สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถด าเนินได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการได้รวดเร็วทั่วถึง 
 
 

     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
          หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ ตามนโยบายและจุดเน้น 
สนองกลยุทธ์ข้อที่  

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  
17 โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA บริหารจัดการสถานศึกษา 

 19 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคีเครือข่าย 

3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้

งาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ โรงเรียนเป็นองค์กรทาง
การศึกษาที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความ
เท่าเทียม ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยร่วมจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่น
ด้านคุณภาพน าไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินได้ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่มีด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
องค์ความรู้ บุคลากร เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทางทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดีและพลโลก  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส  85 คะแนนขึ้นไป ตามที่ก าหนดในแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา ทั้งวัสดุ แหล่งเรียน บุคลากร 
สถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนศึกษาให้แก่นักเรียน 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน รัฐ เอกชน ให้การยอมรับในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา 

3. โรงเรียนได้รับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A 
4. โรงเรียนด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงาน

และปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นและขาด
แคลนของวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน 
1.2 ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 
1.3 น าส่งค าขอจัดตั้งงบประมารไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
1.4 ติดตามและบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
1.5 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสุจริต ITA Online 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 เตรียมบุคลากร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมิน 
ITA Online 
2.2 เข้ารับการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
Online จากส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2.3 ส่งลิงค์การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)  
2.4 ส่งลิงค์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
2.5 โรงเรียนจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

มิ.ย. – ต.ค. 65 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด 1,000 บาท (งบอุดหนุน  1,000  บาท เงินรายได้สถานศึกษา........-.......บาท) 
5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
1.1 ค่าวัสด ุ
1.2 ค่าใช้สอย 

 
 

500 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

500 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสุจริต ITA 
Online 
2.1 ค่าวัสด ุ
2.2 ค่าใช้สอย 

 
 

500 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

500 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

โรงเรียนที่ใช้ระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA บริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก 

- ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
- การให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบวัด และการจัดท าข้อมูล
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
- แบบสรุปลิงค์การตอบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)  
- แบบสรุปลิงค์การตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
โรงเรียนมีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ระดับคุณภาพ
ดีมาก 

- การเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียน 
(OIT) ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน www.kpws.ac.th ครบ 
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผย
ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

- แบบบันทึกข้อมูลและการ
เปิดเผยข้อมูลของโรงเรียน 
(OIT) ผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามความจ าเป็นและ
ความขาดแคลน 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม มีศักยภาพในการบริหารจัดการ จัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนได้รับการยอมรับในการจัดการศึกษา ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ารับ
การศึกษา  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมงบประมาณ สถานที่ องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ บุคลากร
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

4. โรงเรียนได้รับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ A 
5. ผู้บริหารด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
     ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
        หัวหน้าแผนงานโรงเรียน 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ข้อที่  5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี  2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

1) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ

จัดการเรียนรู้ 
3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้

งาน 
4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
5)  มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ 
ลักษณะโครงการ     กิจกรรมต่อเนื่อง   กิจกรรมใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  16 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย า จึงท าให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งท าการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศออกไปเพ่ือสนับสนุน การ
ควบคุม การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดข้ึนภายในองค์กร 

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก  ระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดสนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษาและเชื่อมโยงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ขึ้น      
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน   

2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้งาน ICT พ้ืนฐานได้ 
2.3 โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ

สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งาน ICT พ้ืนฐานได ้
3.  โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 เก็บข้อมูลและจัดท าสารสนสนเทศโรงเรียน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. ด าเนินการตามแผนฯที่ประชุมชี้แจง 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียนให้มี
ความทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
4. ปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
5. อบรมการใช้สื่อ ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 45 คน 

    - ค่าวิทยากรในการจัดอบรม การใช้สื่อ ICT 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม 
2. ประเมินโครงการฯ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 
1. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ 

พ.ค.65 
พ.ค.65 

 
 
 

พ.ค.65 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
มี.ค.66 

 
 

มี.ค.66 
 
 

มี.ค.66 

นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 
คณะท างาน 

 
 

นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 
นายโยธิน ปล้องไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 
นายโยธิน ปล้องไหม 
 

นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 
นายโยธิน ปล้องไหม 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการ ท าความเข้าใจการเผยแพร่ข่าวสาร
ของโรงเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงจัดท าโครงการพัฒนา
เว็บไชต์โรงเรียนขึ้น 
2. แต่งตั้งครูรับผิดชอบจัดท าโครงการ 

พ.ค. 64  
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรมให้ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 
ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
1. สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) 

- รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการท ากิจกรรมต่อไป 

พ.ค. 64  
 
 
 
เม.ย. 65 
 
 
เม.ย. 65 

นายโยธิน  ปล้องไหม 
นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 

 
 

นายโยธิน  ปล้องไหม 
นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 

 
นายโยธิน  ปล้องไหม 

นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ 
 

 
5. งบประมาณ 

5.1 รวมทั้งหมด 4,000 บาท (งบอุดหนุน 4,000 บาท  เงินรายได้สถานศึกษา.......-....บาท) 
5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 

4,000 
- 

- 
- 

4,000 
- 

- 
- 

 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ใช้งาน ICT พ้ืนฐานได้ 
3. โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและ
หน่วยงานอื่นได้ 

การสอบถาม / การส ารวจ / 
การประเมิน 
การสอบถาม /การสังเกต / 

การประเมิน 
การสอบถาม /การสังเกต / 

การประเมิน 
 
 

การสอบถาม / การส ารวจ / 
การประเมิน 
การสอบถาม /การสังเกต / 

การประเมิน 
การสอบถาม /การสังเกต / 

การประเมิน 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งาน ICT พ้ืนฐานได้ 
3. โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ

สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
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       ลงชื่อ...................................................... .....ผู้เสนอกิจกรรม 
                  (นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ) 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม 
                  (นางสาวสุภาวดี  สุขผอม) 
                  หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

 ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติกิจกรรม 
                   (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ส่วนที่ 5 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติและปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น การด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู้และเข้าใจ
ตรงกันอย่างทั่วถึง 

2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร้อมก าหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

4. ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ

ระบบคุณภาพ PDCA  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจรการ
พัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 โรงเรียนด าเนินการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เมื่อมีนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ/กิจกรรมเสนอขออนุมัติ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
ต่อไป 
 2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่าน
การขออนุมัติตามขั้นตอนและกระบวนการของแผน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เสนอผู้บริหารเพ่ือการอนุมัติ เมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว งานแผนงานจะเป็นผู้น าข้อมูลมาปรับแผนปฏิบัติการและติดตามการใช้งบประมาณในโครงการ
ต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่ง 
- ภาพประกอบ 
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ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ที่  42/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
.............................................. 

ด้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 27(3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม ขอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายระดมพล  ช่วยชูชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นางสาคร  เปาะทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางอมรรัตน์  พิกุลทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางพยอม  มณีฉาย   ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายสุชาติ  แก้วหล้า   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี  สุขผอม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

  1. นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว ครูช านาญการ      กรรมการ 
3. นางณหทัย  อนุจร   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี  สุขผอม ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวสุเบ็ญญา  เกิดขุมทอง ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางจันทร์จิรา  ชอบท ากิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการ
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2.2  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
  1. นางพยอม  มณีฉาย  ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 

2. นางนพรัตน์  แดงงาม  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
3. นางสาวปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางอุทัย  พิกุลงาม  ครูช านาญการ      กรรมการ 
5. นางสาวจีวรรณ  ทองแก้ว   ครผูู้ช่วย        กรรมการ 
6. นางสาวศิรินพร  มนัสสิทธิพันธ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 2.3  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
  1. นางสาคร  เปาะทอง  ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

2. นางวิภา  ไอยราคม     ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
3. นางสาวศิวพร  จริตงาม  ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
4. นางผกามาส  สิงหพันธ์ ครูช านาญการ                       กรรมการ 
5. นางสาวสุภาวดี  สุขผอม ครูช านาญการ                       กรรมการ 
6. นางสาวดวงกมล  บุญช ู คร ู                                    กรรมการ 
7. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวเสาวนีย์  ค าทอง คร ู    กรรมการ 

2.4  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายสมเกียรติ  เจนจรัสจินดา ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
3. นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว ครูช านาญการ                       กรรมการ 
4. นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์    ครูช านาญการ                       กรรมการ 
5. นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ ์    ครูช านาญการ                       กรรมการ 
6. นายทัศน์พล  บุญศรี     ครูช านาญการ                       กรรมการ 
7. นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ  ครชู านาญ   กรรมการ 
9. นายโยธิน  ปล้องไหม     ครู                                     กรรมการ 
10. นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ ครู                                     กรรมการ 
11. นางพวงผกา  ไชยจิตร์ ครู                                     กรรมการ 
12. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก คร ู    กรรมการ 
13. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทร์  คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
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 2.5  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  แก้วหล้า  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
3. นายทวีป  วังวิเศษกุศล     ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว ครูช านาญการ      กรรมการ 
6. นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ ครูช านาญการ      กรรมการ 
7. นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์ คร ู       กรรมการ 
9. นางสาวดวงกมล  บุญช ู คร ู       กรรมการ 
10. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก คร ู       กรรมการ 
11. นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ คร ู    กรรมการ 
12. นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย คร ู    กรรมการ 
13. นายโยธิน  ปล้องไหม  คร ู    กรรมการ 
14. นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธุ์ คร ู    กรรมการ 

2.6  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุภาวดี  สุขผอม ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
  2. นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ครูช านาญการ   กรรมการ 

3. นางนพรัตน์  แดงงาม       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นางสาคร  เปาะทอง       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางสาวศิวพร  จริตงาม  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  6. นายโยธิน  ปล้องไหม  คร ู    กรรมการ 
  7. นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ คร ู    กรรมการ 
  8. นางสาวเสาวนีย์  ค าทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

2.7  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  1. นางผกามาส  สิงหพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางณหทัย  อนุจร  ครูช านาญการ   กรรมการ    

3. นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 
  5. นางสาวสุเบ็ญญา  เกิดขุมทอง ครูช านาญการ   กรรมการ 
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2.8  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางพยอม  มณีฉาย  ครูช านาญการ   กรรมการ 

4. นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  5. นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว ครูช านาญการ   กรรมการ 

2.9  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 
  1. นางพวงผกา  ไชยจิตร์  คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอรวดี  เทพนุรักษ ์     ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางสาวจรีวรรณ  ทองแก้ว ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
  4. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทร์ คร ู    กรรมการ 
  5. นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์ คร ู    กรรมการ 

2.10  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  1. นางสมโภช  วังวิเศษกุศล        ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ คร ู    กรรมการ 
  3. นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  4. นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธ์ คร ู    กรรมการ 
  5. นางสาวณฐิยา  ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  6. นายสุรเชษฐ์  อะโลภะตานนท์ คร ู    กรรมการ 
  7. นางสาวสิรินพร  มนัสสิทธพัินธ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  8. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์วงศ์ศรี พนักงานอัตราจ้าง  กรรมการ 

2.11  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
  1. นายทัศน์พล  บุญศรี  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

2. นางวิภา  ไอยราคม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายสมเกียรติ  เจนจรัสจินดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

2.12  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุชาติ  แก้วหล้า  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก    คร ู    กรรมการ 
  4. นางสาวดวงกมล  บุญช ู คร ู    กรรมการ
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2.13  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
  1. นายทวีป  วังวิเศษกุศล  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางอุทัย  พิกุลงาม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นายนิธิกิตติ์  ฐิติโฆษิตรัตน์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   2.14 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1. นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ   ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ   คร ู         กรรมการ 
  3. นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย   คร ู    กรรมการ 
 มีหน้าที ่1. ศึกษานโยบายของกระทรวง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบโครงการของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ   
4 ปี พ.ศ.2564-2568  จากคู่มือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม          
ปีการศึกษา 2565  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2565  
 2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 น าข้อมูลผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2564-2568  ของโรงเรียน 
           4. พิจารณาเงินงบประมาณแต่ละงาน/โครงการต่างๆ แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร ประกอบด้วย 
 3.1 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม  ครูช านาญการ                 ประธานกรรมการ 
 3.2 นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 3.3 นางสาวณฐิยา  ทองสงค์   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 

3.4 นางจันทร์จิรา  ชอบท ากิจ  เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินกิจกรรมประสานการด าเนินงาน สรุปผลการ

ด าเนินงานและจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 

4.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม  ครูช านาญการ     ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวณฐิยา  ทองสงค์   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
 มีหน้าที ่ด าเนินกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามก าหนดการ
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5.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
 5.1  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์   ครูอัตราจ้าง   ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 5.3  นางจันทร์จิรา  ชอบท ากิจ  เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการ 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม   

6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวสภุาวดี  สุขผอม  ครูช านาญการ     ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์   ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
 มีหน้าที ่ บันทึกภาพ  สร้างเครื่องมือการประเมิน ด าเนินการประเมิน  และสรุปผลการประเมิน
การด าเนินกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค ์ และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ       

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 
   
                                                       (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ภาพประกอบการด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

ผู้บริหาร คณะครูร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่าน และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 
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ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเป็นเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  มติที่ประชุมเห็นชอบ 


