
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 1 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ตั้งอยู่ที่เกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ถนนเทพประทาน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์/โทรสาร 076-614087 และ 076-217423 www.kohsiraeschool.ac.th 
E-mail : info@kohsiraeschool.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เปิดสอนตั้งแต่

ชั ้นอนุบาลปีที ่ 2 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีเขตบริการ คือ หมู่ที ่ 1 และ หมู่ที ่ 4  ของตำบลรัษฎา ส่วนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ คือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางนวลลออ  รุ ่งโรจน์สาธรกิจ ตำแหน่ง  ผู ้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ. 3    

โทรศัพท์ 081-2721374 E-mail : nullaor2504@hotmail.co.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการ
บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนเกาะสิเหร่ ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 
3 ปี 9 เดือน 

 
ประวัติโรงเรียนเกาะสิเหร่   
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนเกาะสิเหร่ เริ่มก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2478 มีนักเรียน
ขณะนั้น 14 คน เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 5 คน เดิมโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลบริเวณแหลมกลาง ด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นที่อยู่ของชาวไทยใหม่หรือชาวเล เป็นชุมชนท่ีหนาแน่นพอสมควร  มีพื้นเพภาษา
และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีพวกเร่ร่อน ที่ใดมีการบังคับจิตใจหรือมีโรคระบาด
เกิดขึ้น  ก็จะอพยพไปหาทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่า แต่ชาวไทยใหม่หรือชาวเล ที่แหลมกลางนี้ ผิดจากพวกอื่นๆ 
คือ รู ้จักสร้างบ้านที่อยู ่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  มีการปรับตัวเข้ากับคนไทยที่อยู ่ใกล้เคียงได้  พยายามศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
  พ.ศ.2505 ได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนจากบริเวณแหลมกลาง มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
สถานที่เดิมคับแคบ ประกอบกับชาวเลได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอีกมุมหนึ่งของเกาะ การเดินทางจึงไม่สะดวก ฤดู
แล้งขาดแคลนน้ำ และอยู่ไกลจากสำนักสงฆ์  จึงยากลำบากในการนำนักเรียนไปประกอบพิธีในวันสำคัญทาง
ศาสนา ท่ีดินท่ีแหลมกลางท่ีเป็นท่ีอยู่ของชาวไทยใหม่หรือชาวเล มีผู้จับจองและอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชาวไทยใหม่
จึงต้องย้ายกลับมาอยู่แหลมตุ๊กแกเหมือนเดิม (เดิมชาวไทยใหม่อาศัยอยู่ท่ีแหลมตุ๊กแก แต่เกิดโรคระบาด  ได้แก่ 
อหิวาห์ตกโรค ฝีดาษ มีอูรักลาโว้ย  ล้มตายกันมาก จึงย้ายหมู่บ้านไปอยู่ท่ีแหลมกลาง) การเดินทางไปโรงเรียนท่ี
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แหลมกลาง ไม่สะดวก ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำ  ทำให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย อยู่ใกล้สำนักสงฆ์ จึงได้ย้ายโรงเรียน
มาอยู่ในสถานท่ีปัจจุบันนี้ 
  พ.ศ.2509  โอนจากกรมสามัญไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
  พ.ศ.2515  เริ่มขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 
  พ.ศ.2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
  พ.ศ.2540  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น  
  พ.ศ.2546  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  พ.ศ.2553  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

ตราประจำโรงเรียน  

 
อักษรย่อของโรงเรียน   ส.ร.  หมายถึง  เกาะสิเหร่ 
สีประจำโรงเรียน   สีเขียว และ สีเหลือง 
คำขวัญของโรงเรียน กิจกรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

แผนที่โรงเรียน 
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 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   

1. การจัดทำแผนปฏิบัตกิารใช้จ่ายงบประมาณ
และคำขอตั้งงบประมาณ 
2. การจัดทำแผนปฏิบัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
3. การขออนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 
4. การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ การตรวจสอบภายใน 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
9. การปฏิบตัิงานอืน่ใดตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
เกี่ยวกบักองทุนเพ่ือการศกึษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากร 
เพ่ือการศกึษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างทีใ่ช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอตอ่เลขาธกิารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือ
การจัดทำและจำหน่ายพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน  
และการจ่ายเงิน   18. การจัดทำบัญชีการเงิน 
19. การจัดทำรายงานทางการเงิน 
และงบการเงนิ 

20. การจัดทำและจดัหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน

และรายงาน  21. การควบคุมดูแลการจดัอาหาร

กลางวัน อาหารเสริม(นม) และการจำหน่ายอาหาร

ของบคุคลภายนอก 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวมาลัย  เตบจิตร 

1. การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกบัการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทอ้งถ่ิน 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 
4. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
5. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศึกษา 
6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
งานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา และการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการสอน 
8. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 
9. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่น 
11. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จดัการศกึษา 
12. การจัดทำระเบยีบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
13. การพัฒนาและใช้ส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

14. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรม

นักเรียน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

วันสำคัญ ประเพณีและวฒันธรรม 

15. งานทะเบยีนนักเรียน การจดัทำสำมะโน

ผู้เรียน การรับ โอน ย้ายและจำหน่าย

นักเรียน 

 

 

นางนวลลออ รุ่งโรจนส์าธรกิจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

หน่วยงานต้นสังกัด 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
นายสรุพันธ์ุ  ภุมมาบุตร 

 
1. การดำเนินงานธุรการและงาน 
สารบรรณ 
2. การวางแผนการบริหารงานทั่วไป 
3. การจัดระบบการบริหารและการ 
พัฒนาองค์กร 
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
5. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
6. การรายงานผลการปฏิบตัิงานทั่วไป 
7. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
8. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และงานปกครองนักเรียน ส่งเสริม
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และสภา
นักเรียน 
9. งานบริการนักเรียนทกุประเภท 
10. งานปฏิคม การตอ้นรับหน่วยงานตรวจ
ราชการ เยี่ยม นิเทศการศกึษาจากต้น
สังกัด หน่วยงานอื่น และบุคคลที่มาศกึษา
ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
11. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
12. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
13. งานบริการนักเรียน อนามัย สหกรณ ์
14. การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
15. การเสนอความเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองการ
จัดตั้ง ยบุรวมหรือเลิกสถานศกึษา 
16. การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 
17. การส่งเสริม สนับสนุนและการ
ประสานการจดัการศกึาของบคุคล ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษา 
18. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค

และส่วนท้องถ่ิน 

19. การจัดระบบการควบคุมภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวนภาพร  ใจเพียร 

 
1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การจัดสรรอตัรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปล่ียนแปลงตำแหน่งให้สูงข้ึน  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. การดำเนินการเกีย่วกบัขั้นเงินเดอืน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้กอ่น 
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจดัทำทะเบียน 
ประวัต ิ
14. การจัดทำบญัชีรายช่ือและให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์
15. การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกยีรต ิ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 

 

หลักสูตรการศึกษา โครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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ข้อมูลนักเรียน      
 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563) 

ระดับชั้น 
เพศ 

จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

- อนุบาล 2 30 15 45 2 

- อนุบาล 3 38 22 60 2 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 68 37 105 4 

- ประถมศึกษาปีท่ี 1 45 48 93 3 

- ประถมศึกษาปีท่ี 2 48 36 84 3 

- ประถมศึกษาปีท่ี 3 35 36 71 3 

- ประถมศึกษาปีท่ี 4 34 42 76 3 

- ประถมศึกษาปีท่ี 5 39 37 76 3 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 42 39 81 3 

รวมระดับประถมศึกษา 243 238 481 18 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 45 42 87 3 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 2 37 30 67 3 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 31 43 74 3 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 113 115 228 9 
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 424 390 814 31 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
   

ปัจจุบันโรงเรียนเกาะสิเหร่มีข้าราชการครู และลูกจ้างท่ีมีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง จำนวน 43 คน   
ดังต่อไปนี้    
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ

เฉลี่ย 
ประสบการณ์ 

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 58 40 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - 
ครูประจำการ 6 29 - 30 5 35 5 
ครูอัตราจ้าง - 2 - 2 - 31 7 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - 1 - 38 11 

รวม 
6 33 

- 33 6 36 6 
39 

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ 

อาคารเรียน 2 ช้ัน จำนวน  3 หลัง  
อาคารเรียน 3 ช้ัน จำนวน  1 หลัง   
อาคารเรียน 4 ช้ัน จำนวน  1 หลัง 
อาคารโรงอาหาร 1 ช้ัน จำนวน  1 หลัง 
ปัจจุบันได้จัดเป็นห้องเรียน  จำนวน 27  ห้อง ดังนี้  

   ช้ัน  อนุบาล 2 - อนุบาล 3 =   2   :   2 
   ช้ัน  ป.1 - ป.6   = 3   :   3  :   3   :   3   :   3   :   3 
   ช้ัน  ม.1 - ม.3   = 3   :   3   :   2 
และยังมีการใช้ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัต ิการ
วิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องพยาบาล ห้องนาฎศิลป์ ห้องอาหาร และห้องสมุด สำหรับอาคาร 3 ช้ัน ได้ใช้ใต้ถุน
โล่ง เป็นสถานท่ีให้บุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายอาหารกับนักเรียน   
 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม โรงเรียนมีรั้วล้อมรอบ ห้องสมุดมีขนาด 180 
ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด 6,465 เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบดิวอี้  
จำแนกเป็น 10 ประเภท    

ห้องน้ำ-ห้องส้วม 7 หลัง จำนวน 38 ท่ี 
 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 76 เครื่อง ใช้เพื่อ
การปฏบิัติงาน จำนวน 37 เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน DLIT จำนวน 31 เครื่อง  
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สภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะ พื้นที่เป็นเกาะที่อยู่ติดกับเกาะภูเก็ต มีคลองท่าจีนขั้น มีสะพาน
ขนาด  4 ช่องทางจราจรเช่ือมระหว่างเกาะสิเหร่กับเกาะภูเก็ต ยาวประมาณ 100 เมตร เป็นพื้นท่ีการปกครอง
ดูแลของเทศบาลตำบลรัษฎา ประกอบด้วยประชากร หมู่บ้านท่ี 1 ซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียน และหมู่บ้านท่ี 4 ซึ่ง
เป็นชุมชนชาวไทยใหม่ (ชาวเล) มีประชากรประมาณ 5,000 คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดบ้าน
เกาะสิเหร่มีพื้นท่ีติดกับพื้นท่ีโรงเรียน สถานีอนามัยอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 200 เมตร สถานีตำรวจชุมชน
ห่างจากโรงเรียนประมาณ 300 เมตรอาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้างท่ัวไป เช่น ลูกจ้างในโรงงานคนงาน
ก่อสร้าง รับจ้าง แกะหอย ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธประเพณี/ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยเรือศิลปะการรำ
รองเง็งของชาวไทยใหม่ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปของชาวภูเก็ต   

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพ รับจ้างท่ัวไป   
คิดเป็นร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 80 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย/ครอบครัว/ปี   
80,000 บาท  จำนวนคน เฉล่ีย/ครอบครัว 6 คน 

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีพื้นท่ีประมาณ 6 ไร่ 49 ตารางวา อยู่ติดกับวัด 
บ้านเกาะสิเหร่ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างดี เช่น การจัดกิจกรรมวัน
สำคัญทางพุทธศาสนา การใช้สถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมของนักเรียนในโอกาสต่างๆ มีสถานีอนามัยอยู่
ใกล้โรงเรียน ทำให้มีความสะดวกในการบริการสุขภาพอนามัยนักเรียน มีสถานีตำรวจชุมชน มีพื้นท่ีป่าชายเลน
เป็นท่ีอาศัยของฝูงลิงแสม    
  ข้อจำกัดของโรงเรียน จะเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน เช่น 
  หมู่ที่ 1 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ฐานะค่อนข้างยากจน พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่
ลูก  เด็ก ๆ มักจะถูกทอดทิ้ง พ่อแม่ส่วนหนึ่งหย่าร้างกัน และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ผู้ปกครองนักเรียนจะมาจากต่างจังหวัดเพื่อหางานทำ ทำให้มีนักเรียนย้ายเข้าและย้ายออกมาก 
  หมู่ที ่ 4 เป็นประชาชนชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ผู ้ปกครองนักเรียนที่เป็นชาวไทยใหม่ส่วนใหญ่ไม่ให้
ความสำคัญในการศึกษาของบุตรหลานเท่าท่ีควร เนื่องจากมีฐานะยากจน  มีการทำประมงแบบเร่ร่อน เช่น การ
หากุ้ง หอย ปู ปลา ปลิงทะเล การรับจ้างแกะหอย การรับจ้างทำงานในโรงงานปลากระป๋อง นักเรียนส่วนใหญ่ 
จะเป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ทำให้นักเรียนส่วนนี้ไม่คอ่ย
สนใจในการเรียน และขาดเรียนบ่อย 
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ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
จากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน สามารถ

สรุปผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้ 
1.ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา  

 การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 โดยบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรม และดำเนินการจัดกิจกรรมประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ มีการบันทึกการ

ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ให้เด็กทุกคนได้ดื่มนมในตอนเช้าและได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน จัด

ช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อน วันละประมาณ 2 ช่ัวโมง มีการตรวจสุขภาพร่างกาย เช่น เล็บ ผม ฟัน ปาก 

มือ มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษาความ

สะอาดของร่างกาย เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายอยู่เสมอ โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดีให้กับ

ผู้เรียน มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยส่ิงเสพติด มีการประเมิน

พัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล และจัดทำสมุดรายงานประจำตัวของผู้เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เพื่อรายงาน พัฒนาการให้แก่ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบ 

 การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ  โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจท่ีเหมาะสมตามวัย  มีการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความมั่นใจในตนเอง มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานในกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้ชื่นชมในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นและให้กำลังใจผู้เรียนโดยการชื่นชมผู้เรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ 

ฝึกฝนกิริยามารยาทการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม 

        การพัฒนาด้านสังคม  โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมทางสังคมท่ี
เหมาะสม โดยครูผู้สอนได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนในห้องเรียน เช่น ระเบียบวินัย การรอคอย 
การแบ่งปัน ความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนทุกคนในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ทำงานคู่ งานเด่ียว เพื่อฝึกความรับผิดชอบใน
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งานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทงามตามวัย 

 การพัฒนาด้านสติปัญญา  โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะการคิด จินตนาการ ทักษะทางภาษา 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านจำนวน ตัวเลข และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ค้นคว้า ทดลอง
และลงมือปฏิบัติตามความสามารถ สนับสนุนให้ผู ้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมรักการอ่านทั้งใน
ห้องเรียนและห้องสมุดของโรงเรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับโรงเรียน/
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4  ด้าน 
  3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 
  4)  แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
  5)  ตารางกิจกรรมประจำวัน 
  6)  ข้อตกลงในห้องเรียน  
  7)  เกียรติบัตรครู / เกียรติบัตรนักเรียน 
  8)  ภาพกิจกรรม 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตตาม
วัย 
2.ผู้เรียนมีอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
3.ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเล่น
และทำกิจกรรมร่วมกันได้ มีคุณธรรมจร ิยธรรม
เหมาะสมตามวัย 
4.ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทำกิจกรรม 
5.โรงเรียนผ่านการการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย และมีการพัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด เช่น การ
คิดรวบยอด การคิดหาเหตุผล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
อย่างเป็นระบบ 
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 3.1 ส่งเสริมให้ครูได้จัดหาส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบท่ี

หลากหลายให้มากขึ้น 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

          2.1 วิธีการพัฒนา  
 ด้านการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่มีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้อบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่ผู้เรียน  

ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม จัดประชุมครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
เพื่อปรึกษาหารือ มีการนิเทศชั้นเรียน นิเทศครูผู ้สอน นอกจากนี้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีคำส่ังมอบหมายงานและการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ในด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมได้มีการพัฒนาดูแลเรื่องความสะอาดของอาคารสถานท่ีอยู่เสมอ มีห้องเรียน ห้องน้ำท่ีสะอาด 
มีส่ิงอำนวยความสะดวกอยู่ในภาพดีและปลอดภัยต่อครูและผู้เรียน   

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  โครงสร้างการบริหารงาน 
   2)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน  
   3)  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
   4)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5)  แผนปฏิบัติการประจำปี 
   6)  รายงานการประเมินตนเอง 
   7)  รูปภาพ / เกียรติบัตร 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ เข้าใจปรัชญาและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2.ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็น
ผู้นำและส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 

1.โรงเร ียนขาดส ื ่อและอ ุปกรณ์ ในการพ ัฒนา
ประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
3.ผู ้บริหารสนับสนุนให้ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยได้
พัฒนาตนเองในการประชุม/อบรม อย่างต่อเนื่อง 
4.ผู ้ปกครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

  
  3.1 ผู ้บริหารโรงเร ียนควรส่งเสร ิมและสนับสนุนจัดหาสื ่อและอุปกรณ์ในการพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพียงพอ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูเข้าร่วมการประชุม/อบรม กับหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีการนำแผนการจัดประสบการณ์ ส่ือ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มาใช้เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถบริหาร
จัดการช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั ้ง 4 ด้าน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีการทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนในห้องเรียนโดยครูประจำชั้น มีการจัดทำสมุดรายงานประจำตัวผู้เรียนเพื่อรายงานผลพัฒนาการในทุก
ด้านภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอต่อผู้บริหารและผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
      2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
   2)  ส่ือการสอนของครู 
   3)  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
   4)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   5)  เกียรติบัตรครู 
   6)  เกียรติบัตรนักเรียน 
   7)  ภาพกิจกรรม 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ครูผู ้สอนปฐมวัยเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.ครูสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั ้งจัดสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ัง 4 ด้าน 
3.ครูได้มีการพัฒนาตนเอง เช่น การประชุม/อบรม 
อยู่เสมอ 

1.การผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน 

3.1 ครูผู้สอนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาด้านจัดประสบการณ์ด้านการผลิตส่ือท่ีหลากหลาย  
 

2.ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  รักเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน      การ
ค้นคว้าหาความรู้จากห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ มี
การจัดนิทรรศการหรือป้ายนิเทศ  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานท่ี  จัดหาส่ือ
และเทคโนโลยี  หนังสือและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน  มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื ่อให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ที่มีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดีและรักการออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามผลการช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ โทษและประโยชน์จากการใช้อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนอบายมุขต่างๆ นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู ้อื ่น มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เพื่อรองรับการประเมินระดับชั้นเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา และการ
ประเมินระดับชาติ และการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบต่างๆ สูงขึ ้น โดยครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน ้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ เพื ่อพัฒนา
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ความสามารถในการอ่านการเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน ความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตัวเอง นำเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน  ด้วยความภาคภูมิใจ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ช้ินงาน และโครงงานได้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีการส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองหรือคนในครอบครัวและผู้อื่นได้ โดยการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม การทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ           จัดกิจกรรม
การเรียนรายวิชาด้านอาชีพ เช่น การทำอาหาร การตัดผม ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและเพื่อ
การต่อยอดในการทำงานต่อไป 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    
   2) แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน   
   3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
   4) รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O – NET , NT    
   5) รายงานผลโครงการ   
   6) ผลงานนักเรียน    
   7) แหลางเรียนรู้ภายใน / ภายนอก   
   8) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ 
   9) โครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
   10) เกียรติบัตรครู / เกียรติบัตรนักเรียน 
   11) ภาพกิจกรรมต่างๆ   
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  รัก
การออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องตามลำดับ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถช่วยเหลือตนเองใน
เรื่องต่างๆได้ 
5. ผู ้เรียนมีความรู้เพิ ่มเติมทางด้านอาชีพ สามารถ
นำไปต่อยอดในการทำงานต่อไปได้ 

  

3.1 ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3.2 ควรมีการจัดนิทรรศการ/ป้ายนิเทศ โครงงานหรือกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน

การออกแบบ สร้างสรรค์งานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจและได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.3 ควรพัฒนาความสามารถในรายวิชาต่างๆให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.4 ควรมีการนิเทศ ติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

          2.1 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ใน
บริหารสถานศึกษา โดยการเป็นผู้นำท่ีใช้หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมการทำวิจัยและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการประชุม ช้ีแจง และให้คำแนะนำ
คำปรึกษาทางวิชาการด้วยความเอาใจใส่ มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีจัดกิจกรรมและโครงการร่วมกับชุมชน องค์กร 
หน่วยงานในชุมชน เช่น วัด สถานีอนามัย คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา การประชุมครูและผู้เกี ่ยวข้องร่วมวางแผนงานสำรวจความต้องการในการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา แล้วเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ครูจัดทำระบบงานการสอน  วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหน่วยการเรียนรู้ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนส่งเสริม
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  เพื่อความปลอก
ภัยของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้อื่นสถานศึกษาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนโดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ มีวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
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เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ัง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยการวางแผนงานการบริหารวิชาการ มีข้ันตอนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด การดำเนินการกำกับ 
ติดตามและงานดำเนินผลการดำเนินงานเพื่อนำผลไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษาเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การสรุปรายงานผล
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดำเนินการตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดย
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมตามจุดเน้นด้าน
การอ่าน และการเขียนของ สพป.ภูเก็ต  

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  โครงสร้างการบริหารงาน 
   2)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
   3)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4)  แผนปฏิบัติการประจำปี 
   5)  รายงานการประเมินตนเอง 
   6)  รูปภาพ / เกียรติบัตร 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเกาะสิเหร่ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำท่ี
ใช ้หล ักธรรมาภ ิบาล บร ิหารแบบม ีส ่ วนร ่วม  
พ ัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการ
ประชุมและให้คำแนะนำอยู่เสมอ 
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้แสดงศักยภาพอย่างเท่า
เทียมกัน ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ให้ก้าวหน้าคู่กันไป รวมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ด ้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Professional Learning 
Community (PLC) และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดม้ี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
 

  3.1 ควรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
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 3.2 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและส่งเสริมให้ครูศึกษา
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่สรา้ง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  แล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ และ
จัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามตัวช้ีวัดของแต่ละ
กลุ่มสาระ โดยจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากท่ีสุด ท้ังด้าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของนักเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และมาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ เพื่อรองรับการประเมินระดับชั้นเรียน 
การประเมินระดับสถานศึกษา และการประเมินระดับชาติการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและสัมฤทธิ์ทางการทดสอบต่างๆสูงขึ้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ตามความสามารถ
ของตนเอง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ มีความถนัดในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีความสามารถในการสอนและ
กระตือรือร้นในการทำงาน     

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
   2)  ส่ือการสอนของครู 
   3)  โครงงาน/ช้ินงานของผู้เรียน 
   4)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   5)  เกียรติบัตรครู / เกียรติบัตรนักเรียน 
   6)  ภาพกิจกรรม  

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูผู ้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที ่สร ้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
2. ครูผู ้สอนจัดการเรียนการสอนที ่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้ 

1. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ ่น / ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
3. ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.1 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู ้เร ียนได้
เรียนรู้มากขึ้น 

 
3. ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

สาระวิชา จำนวนคนเข้าสอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จำนวนร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคณิตศาสตร์ 73 41.69 18.15 9.58 23.28 45.20 21.91 

ด้านภาษาไทย 73 43.21 17.43 5.47 31.50 38.35 24.65 

รวมความสามารถ 2 ด้าน 73 42.45 33.29 5.47 24.65 49.31 20.54 

 
จากตารางผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.69 และด้านภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 43.21 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ผลรวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน เท่ากับ 42.45 
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4. ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย พัฒนาการ 

+  ,  - 
ลำดับ

พัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 47.49 41.36 -6.13 4 
ภาษาอังกฤษ 28.79 25.43 -3.36 2 
คณิตศาสตร์ 25.16 26.48 +1.32 1 
วิทยาศาสตร์ 33.27 29.49 -3.78 3 

 จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนลดลง ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.32 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย พัฒนาการ 

+  ,  - 
ลำดับ

พัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 51.29 55.94 +4.65 2 
ภาษาอังกฤษ 24.65 29.80 +5.15 1 
คณิตศาสตร์ 23.02 21.63 -1.39 3 
วิทยาศาสตร์ 33.55 29.59 -3.96 4 

 

จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 1.39 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.96 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 
รอบ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     

 
5 

 
4 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    5 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10 8 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป     10 9 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 35 32 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 13 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8   ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.90 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
                 และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

 
2.50 

2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบาย 
                 การปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 89.90 ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2–5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 89.90  คะแนน 

• มีคุณภาพระดับดี  

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

•  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป       ใช่      ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีข้ึนไป 10  ตัวบ่งชี้ จาก 12  ตัวบ่งชี้     ใช่      ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่      ไม่ใช่ 
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ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :   ระดับการศึกษาปฐมวัย (2–5 ปี) 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  

 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
10 

 
9.51 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10 9.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี3     ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4   ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10 8.97 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 4.40 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10 8 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5 4.90 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกจิ และ  
                 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

 
5 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                 มาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหส้อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
                 การศึกษา 

5 5 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 79.91 ดี 
 

 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่      ไม่ใช่ 

 สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี     ใช่      ไม่ใช่ 

 สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 20 

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากโรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ฯ เสนอต่อ สมศ.จนได้รับการ

รับรองมาตรฐานการศึกษาเรียบร้อยแล้วต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ตามหนังสือ ท่ี สมศ. 138/2556 

 

  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

             สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 
 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ท้ัง 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน พบว่า   
ระดับการศึกษาปฐมวัย  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี ้ ที ่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก คือ ตัวบ่งชี ้ที่ 2 ผู ้เรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  และตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และ ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี ้ที ่ 11 ผลการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   สรุปแนวทางในการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ การศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนคือ  

1) รักษาคุณภาพการจัดการศึกษาในตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับคุณภาพดีมากคือ ตัวบ่งช้ีท่ี 2, 5, 6, 8, 9, 10, 
11และ 12 

2) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับคุณภาพดีให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น คือ  
ตัวบ่งช้ีท่ี1, 3, 4 .และ 7 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งช้ี ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดีตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดี คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับ ต้องปรับปรุง คือ ตัวบ่งชี ้ที ่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และ ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และ ตัวบ่งชี ้ที ่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื ่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

สรุปแนวทางในการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน คือ  

1) รักษาคุณภาพการจัดการศึกษาในตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับคุณภาพดีมากคือ ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 3, 7, 8, 9,  
10,11 และ 12 

2) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับคุณภาพดีให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น คือ  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 และ 6  

3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ให้มีระดับ
คุณภาพท่ีสูงขึ้น     
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โครงการที่ประสบความสำเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. โครงการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT ให้แก่นักเรียน 

4. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 

5. โครงการวันสำคัญ 

6. โครงการห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

7. โครงการกิจกรรมนักเรียน 
8. โครงการพัฒนาบุคลากร 
9. โครงการพัฒนากาพฒันาระบบงานกลุ่มงานบรหิารงาน
บุคคล 
10.โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
11.โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน 
12. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อคุณภาพผู้เรียนด้าน 
ICT 
13. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
14. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
15. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค 
16. โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
17. โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
18. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดล้อม 
19. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
20. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
21. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

1. ผู้บริหารและคณะครู มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารและคณะครู พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการประชุมของโรงเรียน 
3. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
4. โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณในการใช้จ่าย เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง ความสามารถใน
ด้านต่างๆได้อย่างอิสระ เช่น ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา 
ศิลปะ สามารถแสดงศักยภาพให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ 
เช่น แสดงนาฏศิลป์ตามโรงแรม ต่าง ๆ ชนะการแข่งขัน
กรีฑา และตะกร้อ เป็นต้น 
6. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบบริหาร
จัดการคอมพิวเตอร์และข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อม
ให้บริการแก่นักเรียน ครู และชุมชน 
7. มีส่ือเทคโนโลยี ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
8. ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 23 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีจิตสำนึกท่ีดี รักษ์เอกลักษณ์ไทย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา     สอนเด็กให้คิด  พัฒนาชีวิตสู่งานอาชีพ 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยและมีจิตสำนึกท่ีดี 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการคิด การปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุก

ระดับ 
6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
7. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
8. ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มู่งสู่วิชาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ทักทายด้วยการไหว้ 
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สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้
ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1, 2, 
3, 4 

 

1. กิจกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู ้
2. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    
4. กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวัย 
5. กิจกรรมจิตสาธารณะ 
6. การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย 
เพียงพอ ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอกห้องเรียนปฐมวัยเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
8. กิจกรรมศึกษาวิถีชุมชน 
9. กิจกรรมออกกำลังกาย 
10. กิจกรรมรักการอ่าน  

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาท่ีมีความ
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรัก
การเรียนรู้ 
3. จำนวนครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
4. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้พัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ด้าน 
5. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ที่ได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
6. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการ
ส่งเสริมมารยาทที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของไทย 
7. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการ
เสริมสร้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
8. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ทุกคน ได้รับการสร้าง 
จิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม ในการรักษ์และหวงแหน
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
9. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ทุกคนมีสุขลักษณะ
และสุขนิสัยอันพึงประสงค ์
10. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน 
ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาท่ีมีความสนใจในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการ
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ในระดับดีข้ึนไป 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 25 

 

โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3. ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระดับดี
ข้ึนไป 
4. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาท่ีได้รับ การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้พัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ด้าน ในระดับดีข้ึนไป 
5. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการและ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับดีข้ึนไป 
6. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีกิริยามารยาทที่ดี
งามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเหมาะสม
ตามวัย ในระดับดีข้ึนไป 
7. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ได้เรียนใน
สภาพแวดล้อมที่มีความสุข ปลอดภัย 
เป็นผลดีต่อสุขภาพ อนามัย 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

กลยุทธ์ที่ 1, 2 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
        - ภาษาไทยวันละคำ จัดกิจกรรม
นำเสนอหน้าเสาธง 
        - ท่องอาขยาน ในชั่วโมงโฮมรูม 
        - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
    1.2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
         - ท่องสูตรคูณ  
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
    1.3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
         - จัดตกแต่งและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
         - ซ่อมบำรุงพัสดุ วัสดุและ
อุปกรณ์  

เชิงปริมาณ 
   1. จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนและสร้าง
เครื่องมือการวัดผลประเมินผลได้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
   3. จำนวนครูที่จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ในระดับดีข้ึนไป 
   2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร ในระดับดีข้ึนไป 
   3. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์  และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    1.4 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
         - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคำสอนทางศาสนา 
         - อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
    1.5. กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ 
         - English Conversations 
(กิจกรรมหน้าเสาธง) 
         - คำศัพท์ในชั้นเรียน (English 
in class) 
         - ป้ายภาษาอังกฤษและป้าย
นิเทศในโรงเรียน        
         - English Camp 
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
    1.6 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ศิลปะ 
         - จัดตกแต่งและปรับปรุงห้อง
ดนตร-ีนาฏศิลป์ 
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน 
    1.7 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
         - กิจกรรมแอโรบิก 
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน    
         - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
    1.8 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน  
    1.9 รายวิชาชุมนุมและวิชาเพ่ิมเติม 
         - จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน  

   4. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ  
   5. ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่สูงข้ึน 
   6. ร้อยละของผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
สูงข้ึน 
   7. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ
วิชาหลัก ท่ีสูงข้ึน 
   8. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
2. ติวเข้มก่อนสอบ O-Net, NT, RT 
3. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทุกกลุ่มสาระฯ 
4. จัดซื้ออุปกรณ์การจัดสอบ 
5. จัดซื้อวัสดุเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน 
    - วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด
ห้องเรียนและห้องพิเศษ 
    - วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน
และห้องพิเศษ 
6. ผลิตสื่อการสอน ลงทะเบียนและ
จัดเก็บสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ 
   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือผลิตสื่อ
การสอน 
7. กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ 
8. ห้องเรียน ป.7 
9. นิเทศการสอน 
10. นิทรรศการงานวิชาการ 
11. พัฒนาห้องวิชาการและระบบการ
บริหารงานวิชาการ 

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้าน 
ICT ให้แก่ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1, 4 1. ประชุมครูผูส้อน เพ่ือรับทราบ
ปัญหาการนำไอซีทีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านงานการสอนและงาน
สนับสนุนการสอน 
2. กำหนดขอบเขตงานและดำเนินการ
ตามกิจกรรมดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ด้าน ICT ให้แก่นักเรียน 
-  จัดทำกำหนดการอบรมให้ความรู้
ด้าน ICT แก่นักเรียน และ
กลุ่มเป้าหมาย 
- จัดเตรียมสถานที่และสำรวจความ
พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
จัดอบรม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใชง้านด้าน ICT 
2. นักเรยีนมีสื่อประกอบการเรียนรู้ด้าน ICT 
3. ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์ DLIT ครบทุกห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียน ที่มีการพัฒนาตนเองโดยใช้ไอที
เข้ามาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนและครู ท่ีมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
4. โรงเรียนมีการให้บริการการใชส้ื่อเทคโนโลยีแก่
นักเรียนอย่างเพียงพอ 
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ 
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- จัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอน 
และอุปกรณ์ในการอบรมให้ความรู้ 
เช่น กระดาษA4 คู่มื่อสำหรับครู คู่มือ
นักเรียน หมึกพริ้นตเอร์ เทปกาว 
กระดาษปก 
- วิทยากรให้ความรู้ด้าน ICT จาก
หน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ประกอบด้วย 
- เดินสายระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สู่ห้องเรียน DLIT ทุกห้องทุกอาคาร
เรียน พร้อมติดต้ังสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุก
อาคารเรียน (จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณพร้อมสาย, และเพ่ิมเติมใน
อาคารเรียนที่เป็นจุดอับสัญญาณ) 
- จัดซื้ออุปกรณ์ DLIT ทดแทนที่ชำรุด 
เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด สาย HDMI 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ปลั๊กพ่วง 

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 1 1.ศิลปะ 
-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
-พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านศิลปะโดยให้นักเรียน
ฝึกซ้อมในเวลาว่าง 
-กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน  
2. ดนตร ี
-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
-พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านดนตรีโดยให้นักเรียน
ฝึกซ้อมในเวลาว่าง 

เชิงปริมาณ 
1.จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และกีฬา 
2.จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา 
2.ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจ
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
3. ร้อยละของนักเรียน ที่มีความคิดสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
4.ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความรู้ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
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-กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 
3. นาฏศิลป์ 
-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
-ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง
ตามความเหมาะสม 
-ส่งเสริมการแสดงพ้ืนเมืองท้องถ่ิน 
-ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงในโอกาส
ต่างๆ 
4. กีฬา 
-จัดซื้อซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
-พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬาโดยส่งเสริมให้นักเรียน
ฝึกซ้อมในเวลาหลังเลิกเรียน 
-กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 
-กีฬาสีภายในโรงเรียน 
-ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ 

โครงการวันสำคัญ กลยุทธ์ที่ 1 1. วันที่ 13 ต.ค.63 วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
       -  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระ
ราชกุศล 
2. วันลอยกระทง 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในชั้น
เรียน 
3. วันที่ 5 ธันวาคม มีความสำคัญ คือ 
วันแฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน โรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ
ต่างๆของไทย 
2. นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ     ที่โรงเรียนจัดข้ึน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียน ที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตา
กรุณา มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย ในระดับดีข้ึนไป 
2. ร้อยละของนักเรียน ที่มีมารยาทและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และรักษา สืบทอด
วัฒนธรรมไทย  
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นาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในชั้น
เรียน 
      - กิจกรรม Big Cleaning Day 
4. Merry Chirstmas and Happy 
New Year 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในชั้น
เรียน 
5. วันเด็กแห่งชาติ 
      - นักเรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกัน 
จัดกิจกรรมวันเด็ก 
6. วันตรุษจีน 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในชั้น
เรียน 
7. วันมาฆบูชา 
      - นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน 
เกาะสิเหร่ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้าน
เกาะสิเหร่ 
8. นิทรรศการวิชาการ (Open 
House) 
      - จัดแสดงผลงานนักเรียน และ
สื่อการเรียนการสอน 
9. วันปัจฉิมนิเทศ 
      - จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่
สำเร็จการศึกษาชั้น 
 ป.6 ละ ม.3 
10. วันสงกรานต์ 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในชั้น
เรียน 
11. วันพืชมงคล 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในชั้น
เรียน 

ในระดับดีข้ึนไป 
3. ร้อยละของนักเรียน ที่มีความคิดรวบยอด เก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู ้ของตนเอง 
สามารถเร ียนร ู ้ ร ่ วมก ับผ ู ้อ ื ่ น  ม ี ค วามสน ุกและ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับ
การเรียนรู้ในระดับดีข้ึนไป 
4. ร้อยละของนักเรียน ที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครูและผู้อื่น ในระดับดีข้ึนไป 
5. ร้อยละของนักเรียน ที่มีการเชื่อมโยง แลก 
เปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ในระดับดีข้ึนไป 
6. ร้อยละของนักเรียน ที่ร่วมกิจกรรมสืบสาน 
และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาไทย ในระดับดีข้ึนไป 
   7. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ ในระดับดีข้ึนไป 
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12. วันวิสาขบูชา 
      - นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ร่วม
กิจกรรม ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่ 
13. วันที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   
14. วันไหว้ครู 
      - นักเรียน ครูและบุคลากร ร่วม
กิจกรรมวันไหว้คร ู
15. วันสุนทรภู่ 
      - จัดนิทรรศการ ประกวด 
แข่งขันทักษะภาษาไทย 
      - การแสดงบนเวที 
16. วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
       - นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ร่วม
กิจกรรม ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่ 
17. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
       - จัดนิทรรศการ ประกวด 
แข่งขันทักษะภาษาไทย 
       - การแสดงบนเวที 
18. วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
       - นักเรียน ครู บุคลากรร่วมกัน
จัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 
19. วันที่ 12 สิงหาคม เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
      - นักเรียน ครู บุคลากรร่วมกันจัด
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พิธีถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
20. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
      - จัดนิทรรศการ 
      - นำนักเรียนทัศนศึกษางาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

โครงการห้องสมุดมี
ชีวิตในศตวรรษที่ 
21 

กลยุทธ์ที่ 1, 2 1. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด 
-  เปิดให้นักเรียน ครูและบุคลากรเข้า
ใช้บริการห้องสมุดในเวลาพักเที่ยง 
-  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียน
สามารถเข้าใช้บริการเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้ในชั่วโมงเรียน 
-  ปรับปรุงห้องสมุดให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้   จัดตกแต่งหนังสือและภายใน
ห้องสมุด 
-  สรุปและรายงานผล 
2. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
- ซื้อสมุดบันทึกการอ่าน 
- ซื้อหนังสือ 
- ประชุมชี้แจงคณะครูและนักเรียนทุก
คน เกี่ยวกับเวลาในการทำกิจกรรม
บันทึกการอ่าน 
-  นักเรียนอ่านและบันทึกการอ่าน 
แล้วส่งให้ครผูู้สอนรายวิชาห้องสมุด
ตรวจ 
- ครูผู้สอนคัดเลือกสมุดบันทึกการอ่าน 
ที่มกีารบันทึกมากที่สุด เพ่ือเป็นยอด
นักอ่านแต่ละห้อง 
-  มอบรางวัลยอดนักอ่านระดับชั้น 
-  สรุปและรายงานผล 
3. กิจกรรมท่องโลกกว้าง 
- มุมท่องโลกกว้างสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ 
-  สรุปและรายงานผล 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 85  เข้าใช้ห้องสมุด  
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่าน มีการจด
บันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน                   
3. นักเรียนร้อยละ 70  มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นด้วยตนเอง  
4.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80             
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน 
5. นักเรียนร้อยละ 75  สามารถออกเสียงคำศัพท์
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
6. นักเรียนร้อยละ 70  มีความสนใจในหนังสือใหม่และ
ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์
และสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน                   
3. นักเรียนมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง 
4.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน 
5. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้อง 
6. นักเรียนมีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือ
กลับไปอ่านที่บ้าน 
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4. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและ
อาเซียน 
- จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- จัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ท้ัง 8 
กลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
-  กิจกรรมการแสดง 
-  มอบรางวัลกิจกรรม 
-  สรุปและรายงานผล 
5. กิจกรรม English today 
- จัดทำป้ายคำศัพท์หน้าห้องสมุด 
- ตัวแทนนักเรียนนำเสนอคำศัพท์ วัน
ละคำหน้าเสาธง 
-  สรุปและรายงานผล 
6. กิจกรรมแนะนำหนังสือ 
- ตัวแทนนักเรียนแนะนำหนังสือหน้า
เสาธงและจัดบอร์ดหน้าห้องสมุด
เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหรู้้จัก 
-  สรุปและรายงานผล 

โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ลูกเสือสำรอง 
 - ลูกเสือสามัญ 
 - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 2.2 กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
4. กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้บรูณา
การนอกสถานที่  
5. การพัฒนาบุคลากรและอบรมเชงิ
ปฏิบัติการของกิจกรรมนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน  
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
3. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค ์
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการจัดการ การ
ทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
3. ร้อยละของนักเรียนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติ
ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
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5. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
6. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3 1. จัดอบรมและพัฒนาครู 
- ครู บุคลากร ผู้บรหิาร ประชุมอบรม
พัฒนาตนเองภายในสถานศึกษา 
2. ส่งครูเข้ารว่มอบรมและพฒันา 
- ครู บุคลากร ผู้บรหิาร ประชุมอบรม
พัฒนาตนเองจากหน่วยงานภายนอก 

เชิงปริมาณ 
จำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดี
ข้ึนไป 
2. ครูและบุคลากรมคีวามพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ใน
ระดับมาก 

โครงการพัฒนา
ระบบงาน
บริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพ่ือ
จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
งาน ดังน้ี 
-งานสารบรรณสำนักงานบุคลากร 
-งานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลัง 
-งานวินัยและส่งเสริมประสิทธิภาพ 
-งานประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.จำนวนของงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ดำเนินงาน
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ        
2.การดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่  3 1. จัดทำระบบงานการเงิน 
2. จัดทำระบบงานบัญชี 
- รับ – จ่ายเงิน 
- ทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของงานการเงินและบัญชี ดำเนินงานถูกต้อง 
2. ร้อยละของงานการเงินและบัญชี ดำเนินงานเป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ 
1. การดำเนินงานการเงินและบัญชี มีความถูกต้องอยู่ใน
ระดับดี 
2. การดำเนินงานการเงินและบัญชี  เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบันอยู่ในระดับดี 
3. การดำเนินงานการเงินและบัญชีได้ผลการปฏิบัติงาน 
จากหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.ภูเก็ต 
อยู่ในระดับดี 
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โครงการพัฒนา
ระบบงานสาร
บรรณ ธุรการ
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 

 
 
 
 

1. บันทึกเสนอจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
สำหรับการปฏิบัติงาน 
   2. จัดทำระบบงานสารบรรณ 
ธุรการโรงเรียน เอกสารต่างๆ 
   3. ดำเนินงานสารบรรณ  ธุรการ
โรงเรียน 
       - ปฏิบัติงานตามระเบียบงาน
สารบรรณ ธุรการโรงเรียน 
       - ปฏิบัติหน้าท่ีรับ ส่ง หนังสือ
ราชการและเอกสารราชการต่างๆที่
เก่ียวข้องของโรงเรียน 
       - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับหมอบ
หมายบริการ และงานด้านอื่นๆ 
    4. ตรวจสอบ จัดทำ จัดเก็บ
เอกสารงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน
ให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละ 90  เอกสารงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน 
ดำเนินจัดทำ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
  2. ร้อยละ 100  มีการประสานงานสารบรรณ ธุรการ
โรงเรียน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในโรงเรียน 
รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  3. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลให้การดำเนินงานเกิด
ปัญหา อุปสรรค ล่าช้า เกิดความเสียหายต่อระบบงาน 
หน่วยงาน และบุคลากรของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
  1. งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน ดำเนินงานได้อย่าง
เป็นระบบ  รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 2. เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน มีความรูค้วามสามารถ
ปฏิบัติงาน สามารถประสานงานกับบุคลากรทัง้ในและ
นอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี งานมีประสิทธิภาพ  เป็น
ระบบ  รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

โครงการพัฒนา
ระบบงาน ICT 

กลยุทธ์ที่ 1, 2 1. ประชุมครูผูส้อน เพ่ือรับทราบ
ปัญหาการนำไอซีทีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านงานการสอนและงาน
สนับสนุนการสอน 
2. กำหนดขอบเขตงานและดำเนินการ
ดังน้ี 
   2.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
ทดแทนที่ชำรุดเสียหายไม่เหมาะต่อ
การใช้งาน 
   2.2 จัดซื้อแอร์คอนดิชั่นใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1เพ่ิม 1 
ตัว เพ่ือให้เพียงพอต่อขนาดพ้ืนที่
ห้องปฏิบัติการ 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 มีความพร้อม
ในส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. โรงเรียนมีอุปกรณ์การใชง้านด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สะดวกและรวดเร็ว 
3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีอุปกรณ์การใชง้านด้านเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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   2.3 สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียนที่ชำรุดไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ เพ่ือส่งซ่อมบำรุงรักษา 
   2.4 การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ภายในและ
ภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทำงานในทุกด้าน 

สานสัมพันธ์ชุมชน
และประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่  4 1.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   - จัดทำคู่มือบทบาทหน้าท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษา 
   - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ การ
จัดทำวาระการประชุม 
   - เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและที่ 
ปรึกษาเข้าประชุม 
    - ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่เตรียมไว้ 
2.สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน 
    - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ชุมชน  
3. สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่
ชุมชน 
     - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
    - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร เผยแพร่ข้อมูล  
ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของ
โรงเรียนสู่ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
       -  ควบคุมดูแล จัดเตรียม จัดหา 
ซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ใน
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
 

เชิงปริมาณ    
   1. จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ฯ 
   2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และที่ปรึกษาเข้าประชุม 
   3. จำนวนผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในเขตบริการ
ของโรงเรียน (หมู่ 1และหมู่ที่ 4)  และนอกเขตบริการ
ของโรงเรียน   
   4. จำนวนเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ผลงานภายในโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คนในชุมชนให้
ความสำคัญ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่ทางสถานศึกษาจัดข้ึน
ในระดับดีข้ึนไป 
   2. ร้อยละของชุมชนและสังคม  ได้รับรู้ข่าวสาร  
ทราบถึงความเคลื่อนไหว  ความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4. ประสานงาน / โครงการ / 
กิจกรรมของโรงเรียนกับหน่วยงาน
ภายนอก 
   - ประสานงานกับองค์กรภายนอก 
หลังจากท่ีได้รับ 
จดหมายหรือได้รับการประสานงาน
เข้ามาในโรงเรียน 
   - อำนวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมาจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน 
   - เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานภายนอก 

โครงการระบบการ
ดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1, 4 1.กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
2.กิจกรรม Home Room 
3.ทุนการศึกษา 
4.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
5.งานอนามัย 
6.งานปกครอง 
7.งานแนะแนว 
8.กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ 
9.โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
ธรรม 

เชิงปริมาณ 
1.จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ท่ีได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
ครูทุกคนดำเนินงานตามระบบดูแลการช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.จำนวนผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ให้ความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จัก
ตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่าง 
มีความสุข 
3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนัดของตนเอง 
4.ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
5.ระดับความสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน เพ่ือนนักเรียนที่เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
6.ร้อยละผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ด้วยความเสียสละ เอาใจใส เพ่ือให้นักเรียนมี
ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
7.ระดับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค 

กลยุทธ์ที่ 1 1. กิจกรรมกำจัดเหา 
- สำรวจนักเรียนที่เป็นเหาในช่วงชั้นที่ 
1 (ครั้งที่ 1) 
- จัดซื้ออุปกรณ์กำจัดเหา 
- กำจัดเหาให้แก่นักเรียนที่เป็นเหา 
- สอนเรื่องวิธีการป้องกันและกำจัด
เหา 
- ติดตามนักเรียนที่ได้รับการกำจัดเหา
แล้ว (ครั้งที่ 2) 
- ครูเฝ้าระวังการเกิดเหาซ้ำ 
2. กิจกรรมดูแลสุขภาพ 
- นักเรียนด่ืมนมตอนเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียน 
- ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพร่างกาย
และเสื้อผ้าของนักเรียนในชั่วโมง 
โฮมรูมของทุกวัน 
- นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการ
เจริญเติบโต 
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียนทุกคน  
ทุก 3 เดือน 
- ส่งข้อมูลการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้
ฝ่ายอนามัย  เพ่ือสรุปภาวะโภชนาการ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจเหา ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
4. จำนวนนักเรียนที่ได้ด่ืมนมฟรีทุกวัน 
5. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจร่างกายและเสื้อผ้า 
ในชั่วโมงโฮมรูมทุกวัน 
6. จำนวนนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารที่ดี มี
ประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ 
7. จำนวนนักเรียนที่แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน 
8. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสำรวจภาวะโภชนาการ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
9. จำนวนนักเรียนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬานันทนาการ
การออกกำลังกายยามเช้าทุกวันและได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 
10. จำนวนนักเรียนที่ได้รับความรู้เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพและวันสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจากกิจกรรมหน้า
เสาธงและป้ายประชาสัมพันธ์และมุมความรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
   3. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ 
4. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
- แก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการโดยการ  ด่ืมนม ควบคุม
การรับประทานอาหารและสง่เสริม       
การออกกำลังกาย 
4. กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง 
ไข้เลือดออก เบาหวาน อัมพาต  
ยาเสพติด 
- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้หน้าเสาธง 
- จัดป้ายนิเทศ 
5. กิจกรรมบริการห้องพยาบาล/ปฐม
พยาบาล 
- ให้บริการห้องพยาบาลทุกวันจันทร์ 
– วันศุกร์  
- ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล   
6. กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับบริการ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
7. กิจกรรมเฝ้าระวังไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อ 
- เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้หน้าเสาธง 
- จัดป้ายนิเทศ 

 
 

โครงการบริหาร
จัดการขยะใน
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 -กิจกรรมตาวิเศษเห็นนะ!!! 
-กิจกรรม Big Cleaning Day ตาม
โอกาสพิเศษต่างๆ 
-กิจกรรมธนาคารขยะ (การคัดแยก
ขยะ ด้วยหลัก 3 Rs) 
-กิจกรรมการรณรงค์ การบริหาร
จัดการขยะด้วยหลัก 7 Rs สู่ชุมชน ใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยทำ
แผ่นพับเทอมละ 2 ครั้งและทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ความสามารถของครูและนักเรียนที่มีจิตสำนึกร่วมกัน
ในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-กิจกรรมชิ้นงานสร้างสรรค์จากขยะ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนตาม
กลุ่มสาระ 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 1.ใครติดยายกมือข้ึน 
2.กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะเพ่ือสุขภาพ  
ทุกวัน (หลังกิจกรรมหน้าเสาธง) 
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 26 มิถุนายน 
4.กิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหรีโ่ลกในวัน
งดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 
5.กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
6. กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (ให้

คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหา) 
7. กิจกรรมเสียงตามสาย TO BE 
ประชาสัมพันธ์ ท่ีโรงเรียนทุกวัน ตอน
เท่ียง 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1- ม.3 และ
บุคลากร ที่มจีิตสำนึกป้องกันตนเองออกจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1- ม.3 และ
บุคลากร  มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพ
กายที่ดีข้ึน 

โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที ่
สาธารณูปโภค 
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 1.ประชุมคณะกรรมการตามคำสัง่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.พัฒนา ปรับปรุงศาลาคุณธรรม เพ่ือ
ใช้เป็นสถานทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูป
ประจำโรงเรียน 
3.พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
4.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
5.จัดทำหลังคากันแดด กันฝนทางเดิน
ระหว่างอาคารแต่ละอาคาร   
 6.จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สำหรับพัฒนา ปรับปรุง ซ่อม
บำรุง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. เชิงปริมาณ    
  1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกคนที่ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลง่
เรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน 
   1.2  มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอ สำหรับการ
พัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมบำรุง ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
2.  เชิงคุณภาพ    
   2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 
   2.2 มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่นเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำ
ความสะอาดห้องน้ำ 

 โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับ
นักเรียนชั้น 
อนุบาล - 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

กลยุทธ์ที่ 1 1.โรงเรียนสำรวจข้อมูลจำนวน
นักเรียนเพ่ือแจ้งขอ 
งบประมาณจากเทศบาลตำบลรัษฎา 
2.ทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
3.จัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ระดับก่อนประถมถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยจัดซื้ออาหาร
สด-อาหารแห้ง จากเงินรายได้แล้วจ้าง
แม่ครัวมาประกอบอาหาร 
4.เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียนระดับ 
ก่อนประถมถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 คนละ 20 บาท จำนวน 100 
วัน ให้กับเจ้าหน้าท่ีอาหารกลางวัน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
ได้รับประทานอาหารที่โรงเรียนจัดเตรียมให้ครบทุกคน 
และทุกวันที่เปิดเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารที่เพียงพอครบทุกคนและกิน
อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
3. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 

โครงการ
สถานศึกษา
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 1.กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.กิจกรรมคัดแยกขยะ 
3.กิจกรรมปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  
4.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 

1. นักเร ียนมีคุณลักษณะตามวิถีชีว ิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและสรา้งสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการ 
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงานและ
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้ง 
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบล 

กลยุทธ์ที่ 1 1.จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
2.จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผน 
3.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงาน 
4.ดำเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 

1.โรงเร ียนม ีสถานที ่พร ้อมในการจัดการเร ียนรู้  มี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
2.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ชุมชน  
3.โรงเร ียนม ีบ ุคลากรในการจ ัดการเร ียนรู ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวิชาเอก  



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 42 

 

โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    4.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
เรียนรู้อาชีพตามความสนใจ 
    4.2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่
นักเรียน 
    4.3 จัดกิจกรรมตามความสนใจ
ของนักเรียน 
5.ประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนด 
6.สรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้เก่ียวข้อง 

4.ภาคีผ ู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

โครงการหน่ึงบาท
เพื่อความสะอาด
ของโรงเรียน 
เกาะสิเหร ่

กลยุทธ์ที่ 1 1.กิจกรรม หน่ึงบาทเพ่ือความสะอาด
ของโรงเรียนเกาะสิเหร่ (ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกัน
บริจาค วันละ 1 บาท) 
2.กิจกรรม คนสร้างงาน 
(แม่บ้านทำงาน 5 วัน / สัปดาห์) 
3.กิจกรฝรมห้องน้ำสะอาด ช่วยเช็ด
กวาดหนูหน่อย 
4.กิจกรรมอ่างน้ำสะอาด ลดการแพร่
ระบาดเชื้อโรค 
5.กิจกรรมตึกสะอาด  บรรยากาศ 
น่าเรียน 
6.บริเวณโรงเรียนสะอาดปราศจาก
ขยะ 
7.กิจกรรมขยะดี มีประโยชน์ 
(คัดแยกขวดพลาสติกและกระดาษ) 

1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
2. ความสามารถของครูและนักเรียนที่มีจิตสำนึกร่วมกัน
ในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 ส่วนที่ 3 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจำปี  
 

แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี   

 
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ระดับชั้น  จำนวนนักเรียน (คน) งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้จ่ายรายหัว     
- ระดับปฐมวัย (1,700 บาท) 105 178,500 
- ระดับประถมศึกษา (1,900 บาท) 484 919,600 
- ระดับมัธยมศึกษา (3,500 บาท) 229 801,500 

รวมทั้งสิ้น 818 1,899,600 
 

 เงินอุดหนุนอื่นๆ      ปีงบประมาณ 2564   =  1,899,600.- 
 เงินคงเหลือยกมา     ปีงบประมาณ 2563  =     850,000.- 
        รวมเงินท่ีจะนำมาใช้จ่ายในปี  2564  =   2,749,600.- 
                                ค่าสาธารณูปโภค 20%   =     549,920.- 
             สำรองจ่าย          5%    =    137,480.- 
                 คงเหลือเงินท่ีจะจัดสรรลงโครงการ     =  2,062,200.- 
2. แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ท่ี รายการ / กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งานบริหารวิชาการ 58%  1,196,076 

 
   1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา 180,000 

 
   2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  700,000 

 
   3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT ให้แก่ผู้เรียน 85,000  
   4. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 95,000 

 
   5. โครงการวันสำคัญ 85,000 

 
   6. โครงการห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 51,000 

 

   7. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 247,300 งบกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
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ท่ี รายการ / กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
 2 งานบริหารบุคคล  7% 144,354 

 
   1. โครงการพัฒนาบุคลากร 120,000 

 
  2. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 24,300  

3 งานบริหารการเงิน  6%   123,732 
 

   1. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 123,700 
 

4 งานบริหารท่ัวไป  29% 598,038  
  1. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน 65,000 

 
  2. โครงการพัฒนาระบบงาน ICT 60,000 

 
   3. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 30,000 

 
   4. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000 

 
   5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40,000 

 
  6. โครงการบริหารจัดการขยะ 5,500 

 
  7. โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 5,500 

 
   8. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม 340,000 

 

  
 9. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2,476,000 งบประมาณจาก
เทศบาลตำบล

รัษฎา 

 10. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 8,000  

 11. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14,000  

 12. โครงการหนึ่งบาทเพื่อความสะอาดของดรงเรียนเกาะสิเหร่ 0 งบประมาณ
บริจาค 

5 ค่าสาธารณูปโภค 20% 549,920 
 

6 งบสำรอง  5%   137,480 
 

รวมทั้งสิ้น 2,749,600 
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3. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ      พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที ่1, 2, 3, 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ  180,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ เป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับชีวิตเด็ก 
เพราะเป็นระยะเวลาที่พัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กำลัง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีพ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
อบรมเล้ียงดูเด็กให้ได้รับการตอบสนองความต้องการทุกด้านอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ให้เด็กเติบโต
เป็นคนท่ีมีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆต่อไป 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้านในระดับก่อนประถมศึกษา ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และตรงตามมาตรฐานของเด็กก่อน
ประถมศึกษา พร ้อมทั ้งจ ัดสภาพแวดล้อมเพื ่อให้เอ ื ้อต่อการเร ียนร ู ้และสุขอนามัยที ่ด ีต ่อน ักเร ียน  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 เพื่อให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ 
 2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน 
 2.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพัฒนานักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
ท้ัง 4 ด้าน 
 2.5 เพื่อให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.6 เพื่อส่งเสริมมารยาทท่ีดีงามเหมาะสมตามวัยและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทย 
 2.7 เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมตามวัย 
 2.8 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ในการรักษ์และหวงแหนชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 
 2.9 เพื่อให้เด็กมีสุขลักษณะและสุขนิสัยอันพึงประสงค์ 
 2.10 เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      3.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
กับ ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
      3.1.2 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ซักถาม 
อย่างต้ังใจและรักการเรียนรู ้
      3.1.3 ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน 
      3.1.4 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และได้พัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้าน 
      3.1.5 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
      3.1.6 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริมมารยาทท่ีดีงามตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเหมาะสมตามวัย 
      3.1.7 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน  ได้รับการเสริมสร้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
      3.1.8 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้รับการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงามในการ
รักษ์และหวงแหนชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 
      3.1.9 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีสุขลักษณะและสุขนิสัยอันพึงประสงค์ 
      3.1.10 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู  
สถานศึกษากับชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
      3.2.2 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ 
และรักการเรียนรู้ในส่ิงแปลกใหม่ 
      3.2.3 ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างกัน 
      3.2.4 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
และได้รับการพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้าน 
      3.2.5 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ 
      3.2.6 นักเรียนระดับช้ันก่อนประถมศึกษา มีกิริยามารยาทท่ีดีงามตามขนบธรรมเนียม 
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วัฒนธรรมของไทยเหมาะสมตามวัย 
      3.2.7 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามช่วงวัย 
      3.2.8 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีงาม ในการรักษ์และ       
หวงแหนชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 
      3.2.9 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีสุขลักษณะและสุขนิสัยอันพึงประสงค์ 
      3.2.10 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีทักษะและพัฒนาการทางภาษาท่ีดีขึ้น เหมาะสมตามวัย 
      3.2.11 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสุข ปลอดภัย ส่งผลท่ีดีต่อ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  cv 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค. 63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผน ต.ค. 63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. 63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4 ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี ้
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
2. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
 
3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    
 
4. กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามวัย 
5. กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 
6. การจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี 
ท่ีหลากหลาย เพียงพอ ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู ้
7. พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
ห้องเรียนปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  
8. กิจกรรมศึกษาวิถีชุมชน 
 

 
พ.ย. 63 

 
มี.ค. 64 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
 
ตลอดปี 

 
 

ม.ค.64 
 

 
นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์ 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์ 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา   
นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์ 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
 
นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
 
นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
9. กิจกรรมออกกำลังกาย 
 
10. กิจกรรมรักการอ่าน  

ตลอดปี  
 

ตลอดปี 

นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์ 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีกำหนด 
1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

 

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  
  

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
และครูระดับก่อนประถมศึกษา  

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  18,000 2,000 20,000 - 20,000 
2 กิจกรรมบัณฑิตน้อย - - 25,000 25,000 - 25,000 
3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  - - 10,000 10,000 - 10,000 
4 กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยและ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามวัย 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

5 กิจกรรมจิตสาธารณะ - - 5,000 5,000 - 5,000 
6 การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย 
เพียงพอ ในการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

- - 32,000 32,000 - 32,000 
 
 

7 พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอกห้องเรียน

- - 40,000 40,000 - 40,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  

8 กิจกรรมศึกษาวิถีชุมชน - - 20,000 20,000 - 20,000 
9 กิจกรรมออกกำลังกาย - - 15,000 15,000 - 15,000 
10 กิจกรรมรักการอ่าน - - 8,000 8,000 - 8,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด - 18,000 162,000 180,000 - 180,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีกรประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 
เชิงปริมาณ 
  1. จำนวนผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ทุก
ท่านได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาท่ีมีความสนใจ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ 
  3. จำนวนครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ท่ีมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
  4. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ท่ีได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และได้พัฒนา
ทักษะท้ัง 4 ด้าน 
  5. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ท่ีได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  6. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมมารยาทท่ีดีงามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของ
ไทย 
  7. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ท่ีได้รับการ
เสริมสร้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
  8. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ทุกคน ได้รับการสร้าง 
จิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม ในการรักษ์และหวงแหน
ชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 

 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีกรประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน 
  9. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ทุกคนมีสุขลักษณะ
และสุขนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน 
 ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ท่ีได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับดีขึ้นไป 
  2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาท่ีมีความสนใจในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ   และรักการ
เรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ ในระดับดีขึ้นไป 
  3. ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกนัในระดับดี
ขึ้นไป 
  4. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาท่ีได้รับ การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และได้พัฒนา
ทักษะท้ัง4 ด้านในระดับดีขึ้นไป 
  5. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการและ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับดี
ขึ้นไป 
  6. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีกิริยามารยาทท่ีดี
งามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเหมาะสมตาม
วัย ในระดับดีขึ้นไป 
  7. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ได้เรียนใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีความสุข ปลอดภัย เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
อนามัย 

 
 
 
 
 
- การสังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 
- หลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 
 
 
 
 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
- แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- รูปภาพ 
- แบบบันทึกต่างๆ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้พัฒนาท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป  
  7.2 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเช่ือมโยงความรู้นำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  7.3 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ได้รับประสบการณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้  
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่น เกิดความปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  7.4 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีสุขนิสัยท่ีดี สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส 
 7.5 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีมารยาทท่ีดีงามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเหมาะสม
ตามวัย 
 7.6 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีความสุขในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย และเป็นผลดีต่อสุขภาพ
อนามัยของตัวนักเรียน 
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โครงการ      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1, 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี  1, 2, 3    
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมาลัย  เตบจิตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      700,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
พบว่า มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงและจาก
การวิเคราะห์ สาเหตุมาจากนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่องและคิดคำนวณไม่เป็น ทำให้ไม่สามารถใช้ความรู้
พื้นฐานด้านภาษาและการคิดคำนวณไปเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้มีคุณภาพได้ นอกจากนี้นักเรียน ยัง
ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  หากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขอาจจะทำให้นักเรียนขาดความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ RT/NT/O-NET 
ลดต่ำลงเรื่อย ๆ โดยผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2 เพื่อยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้
สูงขึน้จากปีก่อน 

2.3 เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ให้สูงขึน้จากปีก่อน 

2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มสาระวิชาหลักให้สูงขึ้นจากปีก่อน 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3.1.2 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนและสร้างเครื ่องมือการวัดผลประเมินผลได้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
       3.1.3 ครูทุกคนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
       3.2.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 
       3.2.2 ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป 
       3.2.3 ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
       3.2.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

      3.2.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงขึ้น 
จากปีก่อน 

      3.2.6 ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                            
มีความสามารถทางด้านภาษาไทย และความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 

      3.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน                             
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มสาระวิชาหลักสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 
 3.2.8 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค. 63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ต.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. 63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4 ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี ้
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
        - ภาษาไทยวันละคำ จัดกิจกรรมนำเสนอหน้าเสาธง 
        - ท่องอาขยาน ในช่ัวโมงโฮมรูม 
        - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 

 
 

ตลอดปี 
 
 
 

 

 
 
ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    1.2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
         - ท่องสูตรคูณ  
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
    1.3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - จัดตกแต่งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
         - ซ่อมบำรุงพัสดุ วัสดุและอุปกรณ์  
    1.4 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำ
สอนทางศาสนา 
         - อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
    1.5. กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ 
         - English Conversations (กิจกรรมหน้าเสาธง) 
         - คำศัพท์ในช้ันเรียน (English in class) 
         - ป้ายภาษาอังกฤษและป้ายนิเทศในโรงเรยีน        
         - English Camp 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
    1.6 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ศิลปะ 
         - จัดตกแต่งและปรับปรุงห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
    1.7 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
         - กิจกรรมแอโรบิก 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน    
         - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
    1.8 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้การงานอาชีพ 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน  
    1.9 รายวิชาชุมนุมและวิชาเพิ่มเติม 
         - จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน  
2. ติวเข้มก่อนสอบ O-Net, NT, RT 

ตลอดปี 
 

 
ตลอดปี 
 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
ตลอดปี 

 
 
 
 

 
ตลอดปี 

 
 

ตลอดปี 
 
 
 

ตลอดปี 
 

ตลอดปี 
 

นายสุวิทย์  ทองแก้ว 
 
 
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู 
 
 
 
 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
 

 
 
 

นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
 
 
 
 
 

นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
 
 
นายวิจิตร์ เวชสิทธิ์ 
 
 
 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
 
นางอลิษา  รัชนิพนธ์ 
 
ครูผู้สอนทุกคน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระฯ 
4. จัดซื้ออุปกรณ์การจัดสอบ 
 
5. จัดซื้อวัสดุเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
    - วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนและห้อง
พิเศษ 
    - วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและห้องพิเศษ 
6. ผลิตส่ือการสอน ลงทะเบียนและจัดเก็บส่ือการสอน
อย่างเป็นระบบ 
   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อผลิตส่ือการสอน 
7. กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ 
8. ห้องเรียน ป.7 
9. นิเทศการสอน 
10. นิทรรศการงานวิชาการ 
11. พัฒนาห้องวิชาการและระบบการบริหารงานวิชาการ 

ตลอดปี
ตลอดปี 
พ.ย.63, 
พ.ค.64 
พ.ย.63,
พ.ค.64 

 
 

ตลอดปี 
 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
มี.ค.64 
ตลอดปี 

ครูผู้สอนทุกคน 
นางสาวมาลัย  เตบจิตร 
 
นางสาวมาลัย  เตบจิตร 
 
 
 
นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นางสาวลออรัตน์  คลายคล่ี 
คณะกรรมการนิเทศ 
ครูผู้สอนทุกคน 
นางสาวมาลัย  เตบจิตร 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนด 
1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

เม.ย.64, 
ก.ย.64 

 คณะกรรมการประเมินแต่ละกิจกรรม 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เม.ย. 64, 
ก.ย. 64 

นางสาวมาลัย  เตบจิตร 
และวิชาการระดับช้ัน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ รวม 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

1.2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ - - 10,000 10,000 - 10,000 
1.3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ - - 10,000 10,000 - 10,000 
1.4 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

1.5. กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ - - 10,000 10,000 - 10,000 
1.6 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ศิลปะ - - 10,000 10,000 - 10,000 
1.7 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

1.8 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

1.9 รายวิชาชุมนุมและวิชา
เพิ่มเติม  

- - 25,000 25,000 - 25,000 

2 ติวเข้มก่อนสอบ O-Net, NT, RT 5,000 15,000 20,000 40,000 - 40,000 
3 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการทุกกลุ่มสาระฯ 
- - 50,000 50,000 - 50,000 

4 จัดซื้ออุปกรณ์การจัดสอบ - - 50,000 50,000 - 50,000 

5 จัดซื้อวัสดุเตรียมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียน 

- - 220,000 220,000 - 220,000 

6 ผลิตส่ือการสอน ลงทะเบียนและ
จัดเก็บส่ือการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

- - 50,000 50,000 - 50,000 

7 กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ - - 50,000 50,000 - 50,000 
8 ห้องเรียน ป.7 - - 20,000 20,000 - 20,000 
9 นิเทศการสอน - - - - - - 
10 นิทรรศการงานวิชาการ - 5,000 40,000 45,000 - 45,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ รวม 

11 พัฒนาห้องวิชาการและระบบ
การบริหารงานวิชาการ 

- - 70,000 70,000 - 70,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด - - 700,000 700,000 - 700,000 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
   1. จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
   2. จำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนและสร้างเครื่องมือการ
วัดผลประเมินผลได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และครอบคลุม
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
   3. จำนวนครูท่ีจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ในระดับดีขึ้นไป 
   2. ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับ
ดีขึ้นไป 
   3. ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ใน
ระดับดีขึ้นไป 
   4. ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   5. ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสูงขึ้น 

 
- การประเมิน 

 
 

- สอบถาม 
 
 
- สอบถาม
  
- การประเมิน 

 
 

- การประเมิน 
 
 

- การประเมิน 
 
 

- การประเมิน 
 

- การทดสอบ 
 
- การทดสอบ 

 
- แบบประเมิน แบบทดสอบ 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
- แบบประเมินสมรรถนะ 
 
 
- แบบประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบทดสอบ RT 
 
- แบบทดสอบ NT 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
   6. ร้อยละของผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสูงขึ้น 
   7. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระวิชาหลัก ท่ีสูงขึ้น 
   8. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 

 
- การทดสอบ 

 
 

- การสำรวจ 

 
- แบบทดสอบ O-Net 
 
 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 7.2 นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 7.3 นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 7.4 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET สูงขึ้น 
 7.5 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
 7.6. โรงเรียนมีระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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โครงการ                พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT ให้แก่ผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1, 4   
สอคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุมณฑา  มุกดา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      85,000  บาท 
................................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน นับเป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกยุค
ดิจิตอล ท่ีผู้เรียนจะต้องใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครูต้องจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กสามารถนำ ICT มาใช้ในการค้นหาความรู้ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์
งาน และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่มีอยู่หลากหลาย ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ระหว่างวิชาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ นักเรียนปฏิบัติได้และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้กลวิธี
ในการสอนท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถท่ีสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านไอซีทีให้เกิดประสิทธิภาพนั้น  สถานศึกษาจำเป็นต้องมีระบบไอทีที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และพอเพียง มีระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLIT ท่ีพร้อมสำหรับการ
เรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยผู้เรียนและผู้สอนได้ใช้งานสื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ DLIT การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์งานต่าง ๆ   

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน ICT ในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน ICT ในการให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มท่ี 
2.3 เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยี DLIT ในการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 3.1.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน ICT มากขึ้นร้อยละ 80  
      3.1.2 ครูผู้สอนได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน ICT ในการให้ความรู้นักเรียน 
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      3.1.3 ทุกห้องเรียนได้นำระบบ DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีการพัฒนาตนเองโดยใช้ไอซีทีเข้ามาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2.2 โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.4 ผู้สอนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  ก.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน

ท่ัวไป 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ก.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน

ท่ัวไป 
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ก.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน

ท่ัวไป 
4 ดำเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ 

1. ประชุมครูผู้สอน เพื่อรับทราบปัญหาการนำไอซีทีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านงานการสอนและงานสนับสนุนการสอน 
2. กำหนดขอบเขตงานและดำเนินการตามกิจกรรมดังนี ้
   กิจกรรมที ่ 1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ICT ให้แก่
นักเรียน    
    -  จัดทำกำหนดการอบรมให้ความรู ้ด้าน ICT แก่
นักเรียน และกลุ่มเป้าหมาย 
 - จัดเตรียมสถานท่ีและสำรวจความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรม 
 - จัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณใ์น
การอบรมให้ความรู้ เช่น กระดาษA4 คู่มื่อสำหรับครู คู่มือ
นักเรียน หมึกพริ้นตเอร์ เทปกาว กระดาษปก 
 - วิทยากรให้ความรู้ด้าน ICT จาหน่วยงานภายนอก 
   กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT ประกอบด้วย 

 
ก.ค. 63  

 
ธ.ค. 63 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 

 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
และครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
และครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
และครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ท่ี กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
          - เดินสายระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตสู่ห้องเรียน 
DLIT ทุกห้องทุกอาคารเรียน พร้อมติดต้ังสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุกอาคารเรียน (จัดซื้อ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมสาย, และเพิ่มเติมในอาคาร
เรียนท่ีเป็นจุดอับสัญญาณ) 
  - จัดซื้ออุปกรณ์ DLIT ทดแทนท่ีชำรุด เช่น เมาส์ 
คีย์บอร์ด สาย HDMI เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ปล๊ักพ่วง 

 
 
 
 
 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนด 
  1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
  2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
  3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  4. ประเมินผลโครงการ 

ม.ีค. 64 
 

นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส.ค. 64 นางสาวสุมณฑา  มุกดา และ 
ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1       
1 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  

ตามภาระงาน 
- - 20,000 20,000 - 20,000 

2 อาหารว่างและอาหารเท่ียง - 5,000 - 5,000 - 5,000 
3 วิทยากร 10,000 - - 10,000 - 10,000 
4 ค่าตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง

คอมพิวเตอร์ 
  15,000 15,000 -  15,000 

 กิจกรรมที่ 2     -   
1 เดินสายระบบสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตสู่ห้องเรียน 
DLIT 

- 30,000 - 30,000 -  30,000 

2 จัดซื้ออุปกรณ์ DLIT 
ทดแทนท่ีชำรุด เช่น เมาส์ 

  5,000 5,000 -  5,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
คีย์บอร์ด สาย HDMI เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ปล๊ัก
พ่วง 

รวมงบประมาณทั้งหมด 10,000 35,000 40,000 85,000 - 85,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้
งานด้าน ICT  
   2. นักเรียนมีส่ือประกอบการเรียนรู้ด้าน 
ICT  
   3. ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์ DLIT ครบทุก
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีการพัฒนา
ตนเองโดยใช้ไอทีเข้ามาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละของนักเรียนและครู ท่ีมีความพึง
พอใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
   4. โรงเรียนมีการให้บริการการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ 
   5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงาน
โครงการ 

 
- การสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจผลงานนักเรียน 
 
 
- ตรวจแผนการสอนของครู 
 
- การสอบถาม 
 

 - การสำรวจ 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการใช้ไอซีที 
 
 
 
 
 
- แบบสรุปผลการพัฒนานักเรียน
ในทุกกลุ่มสาระผลงานนักเรียน 
 
- แบบบันทึกคะแนน 
 
- แผนการสอนของครู 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
7.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือด้าน ICT ไปประกอบอาชีพในอนาคต

ข้างหน้าได้ 
7.3 ครูและนักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ              ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี  1, 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางจุฑารัตน์ ทองรอดและนายวิจิตร์ เวชสิทธิ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาการดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณ     95,000  บาท 
................................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาโรงเรียนได้ดำเนินการ
ตลอดมาแต่เนื่องจากโรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจึงไม่ได้ฝึกอย่างจริงจัง นักเรียนยัง
ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัย ด้าน
ศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาขึ้นและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง โดยโรงเรียนจัดเป็นชุมนุมและเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ซึงโครงการนี้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 และ 2  ของ สมฐ. ท่ี
ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้นักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  และกีฬา 
     2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
     2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  และกีฬา 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  และกีฬา 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 ร้อยละ 80  ของนักเรียน มีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา 
 3.2.2  ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน ด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์  

และกีฬา 
  3.2.3  ร้อยละ 80  ของนักเรียน มีความรู้เห็นประโยชน์และคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
และกีฬา 
                     3.2.4  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้น 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการ 
ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย.63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 4 ดำเนินกิจกรรม ต่อไปนี้ 

1. ศิลปะ 

-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

-พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

โดยให้นักเรียนฝึกซ้อมในเวลาว่าง 

-กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

2. ดนตรี 

-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

-พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

โดยให้นักเรียนฝึกซ้อมในเวลาว่าง 

-กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

3. นาฏศิลป์ 

-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

-ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงตามความ

เหมาะสม 

-ส่งเสริมการแสดงพื้นเมืองท้องถิ่น 

-ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงในโอกาสต่างๆ 

4. กีฬา 

-จัดซื้อซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปี 

 
นางสาวอุมาพร  ฤทธิพัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกิตติพงค์    ผอมสวัสด์ิ 
 
 
 
 
นางจุฑารัตน์ ทองรอด 

นางสาวสาวิตรี  แก้วศรีพุฒ 
 
 
 
 
 
นายวิจิตร เวชสิทธิ์ 
นายอัมรินทร์ ฉิมแก้ว 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
-พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

โดยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมในเวลาหลังเลิก

เรียน 

-กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

-กีฬาสีภายในโรงเรียน 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆท่ี
กำหนด 
1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
2. จัดทำแบบประเมินโครงการ 
3.จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4.ประเมินผลโครงการ 
5.ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ต. 63 - 
ก.ย. 64 

นางจุฑารัตน์ ทองรอด 

นางสาวอุมาพร  ฤทธิพัฒน์ 
นายกิตติพงค์    ผอมสวัสด์ิ 
นางสาวสาวิตรี  แก้วศรีพุฒ 
นายวิจิตร เวชสิทธิ์ 
นายอัมรินทร์ ฉิมแก้ว 
 
 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ต.ต. 63 - 
ก.ย. 64 

นางจุฑารัตน์ ทองรอด 

นางสาวอุมาพร  ฤทธิพัฒน์ 
นายกิตติพงค์    ผอมสวัสด์ิ 
นางสาวสาวิตรี  แก้วศรีพุฒ 
นายวิจิตร เวชสิทธิ์ 
นายอัมรินทร์ ฉิมแก้ว 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   
1 กิจกรรมด้านศิลปะ - - 15,000 15,000 - 15,000 
2 กิจกรรมด้านดนตรี - - 15,000 15,000 - 15,000 
3 กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ - - 15,000 15,000 - 15,000 
4 กิจกรรมด้านกีฬา - - 50,000 50,000 - 50,000 

 รวมงบประมาณทั้งหมด - - 95,000 95,000 - 95,000 
 
 
6.  การติดตามและประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬา 
2. จำนวนนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา 
2.ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความช่ืนชอบ ช่ืนชม สนใจด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
3. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
4.ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่าด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
 

 
สำรวจ 

 
สำรวจ 

 
 

ประเมิน 
 

สำรวจ 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

สอบถาม 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบสำรวจ 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียน เกิดการพัฒนาตนเองด้านความคิด  อารมณ์ สุขภาพจากศิลปะดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา  
7.2  นักเรียนได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
7.3  นักเรียนกล้าแสดงออกในการแสดงผลงานของตนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
7.4  นักเรียนได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
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โครงการ       วันสำคัญ 
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที ่1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มงานวิชาการ 
ระยะเวลาการดำเนินการ            ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ           85,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
1.หลักการและเหตุผล    
 การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่าง มีความสุข โดยเน้น
คุณธรรม นำความรู้ ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงาม สืบทอดต่อ
กันมา โดยเฉพาะวันสำคัญต่างๆของไทย ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และสำนึกต่อผู้มีพระคุณ ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย 
การอยู่ร่วมกัน ความสามัคคี  สิทธิ หน้าท่ี การร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
และวัฒนธรรมไทยให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เก่งวิชาความรู้ และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ อันดีระหวา่ง 
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวันสำคัญต่างๆ ท่ีดีงามของไทย  
    2.2 เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
    2.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ 
    2.4 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในรอบปีของไทย 
    2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย จากการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นโดยนำมาปรับใช้ บูรณาการการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระท่ีนักเรียนได้เรียน  
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 69 

 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
          3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      3.1.1 นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของไทย     
       3.1.2 นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู 

กตเวที มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย  
       3.2.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย เห็น

คุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และรักษา สืบทอดวัฒนธรรมไทย  
          3.2.3 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ มีวิธีการ

เรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มีความสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว  
       3.2.4 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น  
       3.2.5 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีการเช่ือมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง  
       3.2.6 ร้อยละ 85 ของนักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ไทย 
       3.2.7 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย.63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4 ดำเนินกิจกรรม ต่อไปนี้   
 4.1  วันท่ี 13 ต.ค.63 วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
       -  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล 

ต.ค.63 นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว  

 4.2 วันลอยกระทง 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในช้ันเรียน 

พ.ย.63 
 

ครูประจำช้ันและครูประจำสายช้ัน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.3 วันท่ี 5 ธันวาคม มีความสำคัญ คือ วันแฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในช้ันเรียน 
      - กิจกรรม Big Cleaning Day 

ธ.ค.63 
 

นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด 
 

4.4 Merry Chirstmas and Happy New Year 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในช้ันเรียน 

ธ.ค.63 นางสาวสุพัตรา   สามารถ  

4.5 วันเด็กแห่งชาติ 
      - นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกัน 
จัดกิจกรรมวันเด็ก 

ม.ค.64 นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
 
 

4.6 วันตรุษจีน 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในช้ันเรียน 

ก.พ.64 ครูประจำช้ันและครูประจำสายช้ัน 

4.7 วันมาฆบูชา 
      - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
เกาะสิเหร่ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่  

ก.พ.64  นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

4.8 นิทรรศการวิชาการ (Open House) 
      - จัดแสดงผลงานนักเรียน และส่ือการเรียนการสอน 

มี.ค.64 นางสาวมาลัย  เตบจิตร 

4.9 วันปัจฉิมนิเทศ 
      - จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาช้ัน 
 ป.6 ละ ม.3 

เม.ย.64 1. นายสุวิทย์    ทองแก้ว 
2. นางสาวอารีรัตน์  สุเหร็น  
     (หัวหน้าสายชั้น ป.๔ – ๖) 

3. นางสาวอุมาพร    ฤทธิพัฒน ์
    (หัวหน้าสายชั้น ม.๑ – ๓) 

 4.10 วันสงกรานต์ 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในช้ันเรียน 

เม.ย.64 ครูประจำช้ันและครูประจำสายช้ัน 

 4.11 วันพืชมงคล 
      - ให้ความรู้และบูรณาการในช้ันเรียน 

พ.ค.64 ครูประจำช้ันและครูประจำสายช้ัน 

 
4.12 วันวิสาขบูชา 
      - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เกาะสิเหร่ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่ 

พ.ค.64 นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.13 วันท่ี 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   

 มิ.ย.64 นางสาวสาวิตรี  แก้วศรีพุฒ 

4.14 วันไหว้คร ู
      - นักเรียน ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 

มิ.ย.64 นายกิตติพงค์   ผอมสวัสด์ิ 

4.15 วันสุนทรภู่ 
      - จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทย 
      - การแสดงบนเวที 

มิ.ย.64 นางสาวจุฑารัตน์  คงมาก 
นางสาวลออรัตน์ คลายคล่ี 
 

4.16 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
       - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เกาะสิเหร่ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่ 

ก.ค.64 นางสาวจรินธร  จัตุทะศรี 
 
 

4.17 วันภาษาไทยแห่งชาติ 
       - จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทย 
       - การแสดงบนเวที 

ก.ค.64 นางสาวสาลี  เพชรทอง 

4.18 วันท่ี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
       - นักเรียน ครู บุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ  

ก.ค.64 ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล 
 

4.19 วันท่ี 12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
      - นักเรียน ครู บุคลากรร่วมกันจัดพิธีถวายพระพร 
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ส.ค.64 นายอัมรินทร์  ฉิมแก้ว 

4.20 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
      - จัดนิทรรศการ 
      - นำนักเรียนทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ส.ค.64 นางสาวดารณี  กูจิ 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีกำหนด 
      - จัดทำเอกสาร สรุปผลการดำเนินงาน   
การสรุปการใช้งบประมาณในกิจกรรม รายงานเป็นรูปเล่ม 
แต่ละกิจกรรม 

ต.ค. 63 
 - 

ก.ย. 64 

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลแต่ละ
กิจกรรม 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน 
     1. จัดเก็บ รวบรวมเอกสารสรุปผลแต่ละกิจกรรม 

ต.ค. 63 
 - 

เลขานุการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     2. รายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 64 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
ท่ี 

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 วันท่ี 13 ต.ค.63 วัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

2 วันลอยกระทง - - - - - - 
3 วันท่ี 5 ธ.ค. 63 - 1,000 1,500 2,500 - 2,500 
4 วันคริสต์มาส/วันปีใหม่ - - 1,500 1,500 - 1,500 
5 วันเด็กแห่งชาติ - 3,000 22,000 25,000 - 25,000 
6 วันตรุษจีน - - - - - - 
7 วันมาฆบูชา   1,000 1,000 - 1,000 
8 นิทรรศการวิชาการ 

(Open House) 
- 1,000 2,000 3,000 - 3,000 

9 วันปัจฉิมนิเทศ - - 4,000 4,000 - 4,000 
10 วันสงกรานต์ - - - - - - 
11 วันพืชมงคล - - - - - - 
12 วันวิสาขบูชา - - 1,000 1,000 - 1,000 
13 วันท่ี 3 มิ.ย.63  1,000 2,000 3,000 - 3,000 
14 วันไหว้คร ู - 1,000 1,000 2,000 - 2,000 
15 วันสุนทรภู่  1,000 6,000 7,000 - 7,000 
16 วันอาสาฬหบูชา 

และวันเข้าพรรษา 
- - 1,000 1,000 - 1,000 

17 วันท่ี 28 ก.ค. 64 - 2,000 2,000 4,000 - 4,000 
18 วันภาษาไทยแห่งชาติ - 1,000 2,000 3,000 - 3,000 
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ท่ี 

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

19 วันท่ี 12 ส.ค. 64 - 1,000 2,000 3,000 - 3,000 
20 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  21,000 1,000 22,000 - 22,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด - 33,000 52,000 80,000 - 85,000 
 

6. การติดตามและประเมินผล   

เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียน โรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสำคัญต่างๆของไทย 
   2. นักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ     
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  
เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู
กตเวที มีความเมตตากรุณา มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ตนเอง ผู้อื่นและสังคม ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย ในระดับดีขึ้นไป 
   2. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีมารยาทและปฏิบัติ
ตนตามขนบธรรมเน ียม ว ัฒนธรรมไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ความ
เป็นไทย และรักษา สืบทอดวัฒนธรรมไทย  
ในระดับดีขึ้นไป 
   3. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มี
ความสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 

 
 - บันทึกการร่วมกิจกรรม 
 - ภาพกิจกรรม 
 
    
 
 
- การประเมิน 

 
 
 
 

- การประเมิน 
 
 
 

- การประเมิน 
 
 

 
 
- การประเมิน 

 

 
- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
- อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง 

 
 

 
  
- แบบประเมิน 
  

 
 

  
- แบบประเมิน 
 

 
 
- แบบประเมิน 
  
 
 

 
- แบบประเมิน 
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เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
   4. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป 
   5. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีการเช่ือมโยง แลก 
เปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ใน
ระดับดีขึ้นไป 
   6. ร้อยละของนักเรียน ท่ีร่วมกิจกรรมสืบสาน 
และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาไทย ในระดับดีขึ้นไป 
   7. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการ ในระดับดีขึ้นไป 

 
- การประเมิน 

 
 
- การประเมิน 
 
 
- สำรวจความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมิน 

 
 
- แบบประเมิน 

 
 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสังเกต การเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง 
    7.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ  
    7.3 นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญของวันสำคัญต่างๆท่ีดีงามของไทย 
    7.4 สามารถส่งเสริม กระตุ้นและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนได้เต็มตาม

ศักยภาพ            
    7.5 นักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย โดยการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และนำมาปรับใช้ บูรณาการการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระท่ีตนได้เรียน  
    7.6 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
    7.7 สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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โครงการ      ห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น     กลยุทธ์ที ่1, 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2, 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      51,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียน  เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวย  ความ
สะดวก จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ ความ
เป็นสากลมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา โดยกิจกรรมท่ีกระตุ้น ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้  แสวงหาคำตอบสร้างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง  เช่น  การทำงานโครงงานรายงาน ชิ้นงาน การปฏิบัติ จริ ง  โดยสถานศึกษาควรมีการ
พัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้  เช่น การพัฒนาห้องสมุด จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงไ ด้ดำเนินการ จัดโครงการส่ง เสริมการใช้ห้องสมุดมี ชีวิต สู่
สากลเพื่ อส่ ง เสริ มกิ จกรรมรั กการอ่ านมากขึ้ น และเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ  โดยใช้
การศึกษาเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและ ความมั่นคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม      ความเหมาะสมในระดับช้ันต่าง ๆ และบรรลุเข้าสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้ห้องสมุดมีความทันสมัย  มีบรรยากาศท่ีดี  และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน 
 2.3  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง 
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 2.4   เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2.5  เพื่อให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
 2.6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้าน 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85  เข้าใช้ห้องสมุด  

  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน                   
    3.1.3 นักเรียนร้อยละ 70  มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง  
   3.1.4  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์
ห้องสมุดและอาเซียน 
   3.1.5 นักเรียนร้อยละ 75  สามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
   3.1.6 นักเรียนร้อยละ 70  มีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้าน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข 

  3.2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน                   
    3.2.3 นักเรียนมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง 
   3.2.4  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและ
อาเซียน 
   3.2.5 นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
   3.2.6 นักเรียนมีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้าน 
4. วิธีดำเนินงาน/ ข้ันตอนดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร

โรงเรียน 
ตุลาคม 2563 นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 

และคณะ 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตาม

โครงการ 
ตุลาคม 2563 นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 

และคณะ 
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงาน 
ตุลาคม 2563 นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 

และคณะ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี ้

1. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด 
    -  เปิดให้นักเรียน ครูและบุคลากรเข้าใช้
บริการห้องสมุดในเวลาพักเท่ียง  
    -  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถเข้าใช้
บริการเพื่อค้นคว้าหาความรู้ในช่ัวโมงเรียน 
     -  ปรับปรุงห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้   
จัดตกแต่งหนังสือและภายในห้องสมุด 
     -  สรุปและรายงานผล 
2. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
     - ซื้อสมุดบันทึกการอ่าน 
     - ซื้อหนังสือ 
     - ประชุมช้ีแจงคณะครูและนักเรียนทุกคน 
เกี่ยวกับเวลาในการทำกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
     -  นักเรียนอ่านและบันทึกการอ่าน แล้วส่งให้
ครูผู้สอนรายวิชาห้องสมุดตรวจ  
     - ครูผู้สอนคัดเลือกสมุดบันทึกการอ่าน ท่ีมี            
การบันทึกมากท่ีสุด เพื่อเป็นยอดนักอ่านแต่ละ
ห้อง  
     -  มอบรางวัลยอดนักอ่านระดับช้ัน 
     -  สรุปและรายงานผล 
3. กิจกรรมท่องโลกกว้าง 
     - มุมท่องโลกกว้างสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
ผ่านคอมพิวเตอร์ 
     -  สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู (หัวหน้า) 
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส   
นางสาวอรวรรณ  ละไม  
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด  
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว  
นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์  
 
นางสาวอรวรรณ  ละไม (หัวหน้า) 
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู  
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด  
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว  
นางสาวนุชรี  ปูเงิน  
นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์  
ครูผู้สอนรายวิชาห้องสมุด  
ครูประจำช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 
(หัวหน้า) 
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู 
นางสาวอรวรรณ  ละไม  
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด  
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว  
นางสาวนุชรี  ปูเงิน  
นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์  
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน 
     - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
     - จัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระทุกระดับช้ัน 
     -  กิจกรรมการแสดง 
     -  มอบรางวัลกิจกรรม 
     -  สรุปและรายงานผล 
5. กิจกรรม English today 
      - จัดทำป้ายคำศัพท์หน้าห้องสมุด 
      - ตัวแทนนักเรียนนำเสนอคำศัพท์ วันละคำ
หน้าเสาธง  
     -  สรุปและรายงานผล 
 
 
6. กิจกรรมแนะนำหนังสือ 
      - ตัวแทนนักเรียนแนะนำหนังสือหน้าเสาธง
และจัดบอร์ดหน้าห้องสมุดเพื่อให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จัก 
     -  สรุปและรายงานผล 

มิถุนายน - สิงหาคม 
2564 

 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว (หัวหน้า)   
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด  
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู  
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส  
นางสาวอรวรรณ  ละไม  
นางสาวนุชรี  ปูเงิน  
นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์  
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด (หัวหน้า) 
นางสาวอรวรรณ  ละไม  
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส  
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู  
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว 
นางสาวนุชรี  ปูเงิน  
นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์  
นางสาวนุชรี  ปูเงิน (หัวหน้า) 
นางสาวศุภลักษณ์  คงชู  
นางสาวอรวรรณ  ละไม  
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส  
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด  
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว  
นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์ 

5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

กิจกรรมพร้อมรายงานผล 

มีนาคม-เมษายน 

2564 

กันยายน-ตุลาคม 

2565 

นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส(หัวหน้า) 

นางสาวศุภลักษณ์  คงชู 

นางสาวอรวรรณ  ละไม 

นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด 

นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว 

นางสาวนุชรี  ปูเงิน 

นางสาวธัญวรรณ  มณีพงค์ 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 85  เข้าใช้ห้องสมุด  
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก 
วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน                   
3. นักเรียนร้อยละ 70  มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ด้วยตนเอง  
4.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80             
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน 
5. น ักเร ียนร ้อยละ 75  สามารถออกเส ียงคำศ ัพท์
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
6. นักเรียนร้อยละ 70  มีความสนใจในหนังสือใหม่และยืม
หนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้าน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างมีความสุข 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และ
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน                   

 
- ตรวจบันทึกเข้าใช้บริการ 
- ตรวจบันทึกการอ่าน 
 
- ตรวจบันทึกเข้าใช้บริการ 
 
- ตรวจการลงทะเบียนกิจกรรม 
- สอบถาม 
 
- สถิติการมาเรียน 
 
- บันทึกการยืม-คืนหนังสือ 

 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์

ห้องสมุด 
- - 16,200 16,200 - 16,200 

2 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน - 5,000 12,000 17,000 - 17,000 

3 กิจกรรมท่องโลกกว้าง - - 800 800 - 800 
4 กิจกรรมสัปดาห์ห ้องสมุด

และอาเซียน 
- 5,000 10,000 15,000 - 15,000 

5 กิจกรรม English today - - 1,000 1,000 - 1,000 
6 กิจกรรมแนะนำหนงัสือ - - 1,000 1,000 - 1,000 

รวม - 10,000 41,000 51,000 - 51,000 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
3. นักเรียนมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง 
4.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน 
5. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้อง 
6. นักเรียนมีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือ
กลับไปอ่านท่ีบ้าน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ห้องสมุดมีความทันสมัย  มีบรรยากาศท่ีดี  และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

7.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีการจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
 7.3  นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นด้วยตนเอง 
 7.4   นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันสัปดาห์ห้องสมุดและอาเซียน  
 7.5  นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
 7.6  นักเรียนมีความสนใจในหนังสือใหม่และยืมหนังสือกลับไปอ่านท่ีบ้าน 
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โครงการ       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี 1,3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน      ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ       247,300 บาท (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ครบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านร้างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม  การ
รู้จักตน  และการพึ่งพาตนเอง  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและเป็น
เยาวชนที่ดีของสังคม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) เป็นกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย แนะแนว  
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิดความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำพัฒนาตนเองได้และ
ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ คิดวิเคราะห์ได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนอง
นโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข   โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้กับ
นักเรียนและมีการประเมินผลรายปีในทุกกิจกรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน ร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2.2 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่ผู้เรียน  กล้าคิด  กล้าทำ และกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน  
  3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3.1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
  3.2.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้เป็นอย่างดี 
  3.2.3 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีเห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
  3.2.4 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
  3.2.5 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วย
กิจกรรม 
  3.2.6 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  ต.ค.63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2 จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ต.ค.63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  พ.ย. 63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4 ดำเนินกิจกรรม   ต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 - ลูกเสือสำรอง 
 - ลูกเสือสามัญ 
 - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 2.2 กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4. กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้บูรณาการนอกสถานท่ี  
5. การพัฒนาบุคลากรและอบรมเชิงปฏิบัติการของ
กิจกรรมนักเรียน 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 

 
นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว,ครูประจำช้ัน 
นายกิตติพงค์ ,นางสาวเสาวภา  
นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ,ครูประจำช้ัน 
นางสาวอรวรรณ  ละไม 
นายสุวิทย์  ทองแก้ว 
นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
ครูผู้สอน 
ครูประจำช้ัน 
หัวหน้าสายช้ันทุกระดับ 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ท่ี
กำหนด 
1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 

ต.ค.63 - 
ก.ย. 64 

ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
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ที่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินผลโครงการ 
  5.ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ต.ค.63 - 
ก.ย. 64 

นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม / โครงการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรแนะแนว -  -   - -  - - 

2  กิจกรรมนักเรียน       

  
- กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

- 
-10,000 

- 
-80,000 

20,000 
10,000- 

20,000 
100,000 

- 
- 

20,000 
100,000 

3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

- - 3,000 3,000 - 3,000 

3 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  - 100,000 20,600 120,600 - 120,600 
4 การพัฒนาบุคลากรและอบรมเชิง

ปฏิบัติการของกิจกรรมนักเรียน 
3,700 - - 3,700 - 3,700 

รวมงบประมาณทั้งหมด 13,700 180,000 53,600 247,300 - 247,300 
 
6. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน  
2. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 
- สังเกต 

 
- แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะในการจัดการ การทำงาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีจิตสำนึก จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
   6. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
7.2 นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
7.3 นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7.4 นักเรียนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย 
7.5 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน 
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โครงการ        พัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนภาพร  ใจเพียร  
กลุ่มงาน     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ     120,000 บาท  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) ได้กำหนดบทบัญญัติให้มีหลักการส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นับเป็นหลักการและเหตุผลสำคัญในการกำหนดแนวทางพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิรูปการศึกษา คุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครูตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้  3 ด้าน  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ ครูต้องมีมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมีมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน   

จากหลักการดังกล่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะและมีคุณภาพที่พึงประสงค์ สามารถทำหน้าที่หลัก
ทางด้านการจัดเรียนการสอน สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู ้ปกครองและชุมชนได้ว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตามท่ีกำหนด 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ทุกคน เข้าร่วมโครงการ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขั้นไป 
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     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก 
 4. วิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ต.ค.63 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พ.ย.63 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน    พ.ย.63 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
4. 
 
 
 

 
 

ดำเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. จัดอบรมและพัฒนาครู 
    - ครู บุคลากร ผู้บริหาร ประชุมอบรมพัฒนาตนเอง 
      ภายในสถานศึกษา 
2. ส่งครูเข้าร่วมอบรมและพัฒนา  
     - ครู บุคลากร ผู้บริหาร ประชุมอบรมพัฒนาตนเอง
จากหน่วยงานภายนอก 

ต.ค.63- ก.ย.64 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 
นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ต.ค.63- ก.ย.64 
 
 
 

นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 
นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

ต.ค.63- ก.ย.64 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 
นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดอบรมและพัฒนาครู - - 80,000 80,000 - 80,000 
 2. ส่งครูเข้าร่วมอบรมและพัฒนา - - 40,000 40,000 - 40,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 120,000 120,000 - 120,000 
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6. การติดตาม / ประเมินผล 
เป้าหมายการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 
 จำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  

2. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ใน
ระดับมาก  

 
ตรวจสอบบัญชีลงเวลา

การเข้าร่วมอบรม 
 

ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
บัญชีลงเวลา 

การเข้าร่วมอบรม 
 

แบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่นำความรู้ วิทยาการจากการอบรมมาพัฒนา

ตนเองและพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.3 โรงเรียนเกาะสิเหร่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ        พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
กลุ่มงาน     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ     24,300 บาท  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายงานด้านงานสารบรรณสำนักงานบุคลากร งานวางแผนและจัดสรร
อัตรากำลัง งานวินัยและส่งเสริมประสิทธิภาพ งานประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สามารถอำนวยสะดวกในการนำ
ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การประเมินด้านคุณภาพบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  2.2  เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จำนวนงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน สะดวกในการนำไปใช้ 
4. วิธีดำเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ ต.ค.63 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน    พ.ย.63 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. 
 
 
 

 
 

ดำเนินกิจกรรม  
  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อจัดทำระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของงาน ดังนี ้

- งานสารบรรณสำนักงานบุคลากร  
- งานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลัง  
- งานวินัยและส่งเสริมประสิทธิภาพ  
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา    
 

ต.ค.63- ก.ย.64 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 
นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

4. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ต.ค.63- ก.ย.64 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 
นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

ต.ค.63- ก.ย.64 นางสาวนภาพร  ใจเพียร 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 
นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อ

จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในงาน
ต่างๆ ดังนี้ 

- งานสารบรรณสำนักงาน
บุคลากร  

- งานวางแผนและจัดสรร
อัตรากำลัง  

- - 
 

24,300 24,300 - 24,300 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- งานวินัยและส่งเสริม

ประสิทธิภาพ  
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 24,300 - 24,300 - 24,300 
 
6. การติดตาม / ประเมินผล 

เป้าหมายการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
   - จำนวนของงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีดำเนินงานได้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 
เชิงคุณภาพ        
   - การดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน  

  
ตรวจสอบเอกสาร 

 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร   

 
เอกสาร 

 
 
 

เอกสาร 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา 
  7.2  ระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และสะดวก
ต่อการนำไปใช้ 
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โครงการ                         พัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      123,700 บาท 
…………………………………………………………………………………………….......................………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  การบริหารงานดังกล่าว
ต้องดำเนินไปตามระเบียบ  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  ในการบริหารจัดการ  การเงิน  
บัญชีและพัสดุ  จึงมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการสนับสนุน
การศึกษาภายในโรงเรียนตลอดจนช่วยพัฒนางานบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อจัดทำงานการเงินและบัญชี  ให้มีระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีการจัดระบบควบคุมภายในท่ี

ดี 
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายในท่ีดี 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของงานการเงินและบัญชี  มีการดำเนินงานท่ีถูกต้อง 
3.1.2 ร้อยละ 100 ของงานการเงินและบัญชีมีการดำเนนิงานท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
3.1.3 ร้อยละ 100 ของงานการเงินและบัญชไีด้ระดับผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยตรวจสอบ 

ภายใน  สพป.ภูเก็ต 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 การดำเนินงานการเงินและบัญชีมีความถูกต้องอยูใ่นระดับดี 
3.2.2 การดำเนินงานการเงินและบัญชีเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับดี 
3.2.3 การดำเนินงานการเงินและบัญชไีด้ผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน  

สพป.ภูเก็ต  อยู่ในระดับดี 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

-  เสนอโครงการ/จัดสรรงบประมาณ 
ก.ย. 63 นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 

2 ขั้นดำเนินการ   
1. จัดทำระบบงานการเงิน 
2. จัดทำระบบงานบัญชี 

- รับ – จ่ายเงิน 
- ทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 
 

 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3 ขั้นประเมินผล 
-  กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
-  การตรวจสอบการบริหารงานการเงินและบัญชี 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 

นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพป.ภูเก็ต 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  แจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบภายใน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 

นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กระดาษ A4    - - 26,000 26,000 - 26,000 
2 หมึกพิมพ์   - - 65,000 65,000 - 65,000 
3 กระดาษการ์ดสี A4 - - 5,000 5,000 - 5,000 
4 แถบกาวย่น   - - 5,000 5,000 - 5,000 
5 คลิปดำ - - 1,000 1,000 - 1,000 
6 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ - - 15,900 15,900 - 15,900 
7 การดาษโฟโต้ - - 5,800 5,800 - 5,800 

รวมงบประมาณทั้งหมด - - 123,700 123,700 - 123,700 
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6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละของงานการเงินและบัญชี ดำเนินงานถูกต้อง 
   2. ร้อยละของงานการเงินและบัญชี ดำเนินงานเป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ  
   1. การดำเนินงานการเงินและบัญชี มีความถูกต้องอยู่ใน
ระดับดี 
   2. การดำเนินงานการเงินและบัญชี  เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบันอยู่ในระดับดี 
   3. การดำเนินงานการเงินและบัญชีได้ผลการปฏิบัติงาน 
จากหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.ภูเก็ต  อยู่ในระดับดี 

 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
 
 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 

 
- เอกสาร หลักฐาน 
- เอกสาร หลักฐาน 
 
 
- เอกสาร หลักฐาน 
 
- เอกสาร หลักฐาน 
 
- เอกสาร หลักฐาน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 กลุ่มงานการเงินและบัญชีมีวัสดุในการบริหารงาน 
 7.2 กลุ่มงานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 7.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี มีระบบงานท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 7.4 โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
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โครงการ                พัฒนาระบบงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี  2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ      65,000 บาท 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
1. หลักการและเหตุผล 

“งานสารบรรณ”  หมายถึง  งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มต้ังแต่การจัดทำ  การรับ-การ
ส่ง  การเก็บรักษา  การยืม   การทำลาย  ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน สารบรรณ  ในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่งหรือส่ือ
ข้อความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุป  ย่อเรื่อง  เสนอ ส่ังการ  ตอบ  ทำรหัส  เก็บเข้าท่ี  ค้นหา  
ติดตามและทำลาย  ต้องเป็นระบบท่ีให้ความสะดวก  รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
  เพื่อให้งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน มีขั ้นตอนการปฏิบัติง านที่เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน ให้เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน คล่องตัวใน
การประสานงานกับผู้ติดต่อ หน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและถูกต้องตามระเบียบงานสาร
บรรณ  
 2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็น
ระบบ เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 98 งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน มีการดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆท่ีครบถ้วน  
เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
               3.1.2 ร้อยละ 99  มีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ  
ธุรการโรงเรียน 
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       3.1.3 ร้อยละ 100 งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน สามารถให้บริการ แนะนำครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 การดำเนินงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน มีความเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น 

ปัจจุบัน 
3.2.2 เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยตรง มีประสิทธิภาพและประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน  หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างดีเยี ่ยม บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  1.  เสนอโครงการ/กิจกรรม 
  2.  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
  3.  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตลอดปี 

  
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

2. ขั้นดำเนินการ   
   1. บันทึกเสนอจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการ
ปฏิบัติงาน 
   2. จัดทำระบบงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน เอกสาร
ต่างๆ 
   3. ดำเนินงานสารบรรณ  ธุรการโรงเรียน 
       - ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ ธุรการ
โรงเรียน 
       - ปฏิบัติหน้าท่ีรับ ส่ง หนังสือราชการและเอกสาร
ราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
       - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายบริการ และ
งานด้านอืน่ๆ 
    4. ตรวจสอบ จัดทำ จัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ 
ธุรการโรงเรียนให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  

 
ตลอดปี 

 
 1. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
 2. เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
 
 3. เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนและ 
ผู้ช่วยงานธุรการ สารบรรณ 

3 ขั้นประเมินผล 
   1. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
   2. ประเมินผลและสรุปผล รายงานการดำเนนิงาน 

 
ตลอดปี 

 
1. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
2. เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน และ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
       ผู้ช่วยงานธุรการ สารบรรณ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
   -  เปิดรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนางานสารบรรณ ธุรการ
โรงเรียน ต่อไป 

 
ตลอดปี 

 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 เอกสารงานสารบรรณ ธุรการ

โรงเรียน เอกสารอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 15,000 15,000 - 15,000 

2 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

- - 
50,000 50,000 

- 
50,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด - - 65,000 65,000 - 65,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละ 90  เอกสารงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน ดำเนิน
จัดทำ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2. ร้อยละ 100  มีการประสานงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน 
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  3. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ต่อการ
ปฏิบัติงานและไม่ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดปัญหา อุปสรรค 
ล่าช้า เกิดความเสียหายต่อระบบงาน หน่วยงาน และบุคลากร
ของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
  1. งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ  
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

 
 
 

การตรวจสอบ 
 

 
การสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
 
 
 
แบบสำรวจ  
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
 2. เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงาน 
สามารถประสานงานกับบุคลากรท้ังในและนอกหน่วยงานได้เป็น
อย่างดี งานมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

การตรวจสอบ แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีการเช่ือมโยงข้อมูล ข่าวสาร กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 7.2 สถานศึกษามีระบบงานสารบรรณ ธุรการโรงเรียนท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 7.3 บุคลากรในโรงเรียนสามารถสอบถาม เรียนรู้งานสารบรรณ ธุรการโรงเรียน 
 7.4 ส่งผลให้การบริหารจัดการงานต่างๆในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 
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โครงการ     พัฒนาระบบงาน ICT 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1, 2   
สอคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุมณฑา  มุกดา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ     60,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น ครูผู้สอนจำเป็นต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดทำส่ือการสอน การปฏิบัติงาน การให้ความรู้ การติดต่อส่ือสาร  ตลอดจน
การรายงานนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา จึงได้พัฒนาระบบงานดังนี้ 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ให้เป็นห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัล พร้อมในส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการใช้งานภายในโรงเรียน ห้องสำนักงาน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

3. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในทุกด้าน เช่น ภาพกิจกรรม, ภาระงาน, 
ไฟล์เอกสารงานท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นต้น 

จากภาระงานข้างต้นเป็นการนำระบบ  ICT มาพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปัญหาด้านการมาเรียนของ
นักเรียน  รวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนให้
นักเรียนได้เป็นผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
2.3 เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 มีความพร้อมในส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3.1.2 โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 
3.1.3 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความพร้อมในส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
3.2.2 โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

      3.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  ก.ค.63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน  ก.ค..63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ก.ค.63  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4 ดำเนินกิจกรรม  ต่อไปนี้ 

1. ประชุมครูผู้สอน เพื่อรับทราบปัญหาการนำไอซีทีมา
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานการสอนและงานสนับสนุน
การสอน 
2. กำหนดขอบเขตงานและดำเนินการดังนี้ 
   2.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จัดซื้อโต๊ะ 
เก้าอี้ทดแทนท่ีชำรุดเสียหายไม่เหมาะต่อการใช้งาน 
   2.2 จัดซื้อแอร์คอนดิช่ันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1เพิ่ม 1 ตัว เพื่อให้เพียงพอต่อขนาดพื้นท่ีห้องปฏิบัติการ 
   2.3 สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนท่ีชำรุด
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เพื่อส่งซ่อมบำรุงรักษา 
   2.4 การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน สำหรับการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ภายใน
และภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานใน
ทุกด้าน 

 
ก.ค.63 

 
 
 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
 
 

 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีกำหนด 
  1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
  2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
  3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  4. ประเมินผลโครงการ 
  5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค.64 
 

นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส.ค.64 นางสาวสุมณฑา  มุกดา 

ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 
- - 17,700 17,700 - 17,700 

2 
 

จัดซื้อแอร์คอนดิช่ันใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- 
 

24,000 
 

- 24,000 - 
 

24,000 

3 
 

ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 

5,000 
 

- 
 

10,000 15,000 
 

- 
 

15,000 
 

5 
 

ต่อโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน สำหรับ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

- 
 

- 3,300 
 

3,300 
 

- 
 

3,300 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 5,000 24,000 31,000 60,000  - 60,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 มีความ
พร้อมในส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 
3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
- การสำรวจ 
 
- การสำรวจ 
 
- การสำรวจ 
 
- การสำรวจ 
 
- การสำรวจ 
 

 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสำรวจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 โรงเรียนมีอุปกรณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
7.3 เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
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โครงการ      สานสัมพันธ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่  4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวิจิตร์   เวชสิทธิ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      30,000 บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ได้กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพราะคนในชุมชนย่อมรู้และเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ซึ่งจะทำให้การ
แก้ปัญหา และการพัฒนาการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จึ งได้
กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  เพื่อได้ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ให้เกิดคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นภาระหน้าที่ ท่ี
โรงเรียนต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ร่วมกับผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสถานศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน บ้าน ผู้นำทางศาสนา สถาบันทางวิชาการต่าง ๆ 
 2.2 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และคนในชุมชนเห็นความสำคัญ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนข่าวสาร เกียรติยศ ช่ือเสียง ความสามารถของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไปสู่ชุมชน 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและท่ีปรึกษาเข้าประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ใน
แต่ละครั้ง 
       3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในเขตบริการของโรงเรียน ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
       3.1.4 ร้อยละ 80 ชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสารจากทางโรงเรียน  
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 103 

 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คนในชุมชนให้ความสำคัญ 
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและกิจกรรมต่างๆท่ีทางสถานศึกษาจัดขึ้น ในระดับดีขึ้นไป 
              3.2.2 ชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสาร ทราบถึงความเคล่ือนไหว ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา 
และกิจกรรมของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค. 63 นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ต.ค. 63 นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
3 ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี ้

3.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   - จัดทำคู่มือบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา 
   - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ การจัดทำวาระการประชุม 
   - เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและท่ี 
ปรึกษาเข้าประชุม 
    - ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีเตรียมไว ้
3.2 สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน 
    - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆชุมชน  
    
 
3.3 สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
     - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
    - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสาร เผยแพร่ข้อมูล  
ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
       -  ควบคุมดูแล จัดเตรียม จัดหา ซ่อมบำรุง วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
 
3.4 ประสานงาน / โครงการ / กิจกรรมของ 
โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก 

 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 

ตลอดปี 

 
นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 

 
 
 
 

 
1.นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
2. ครูและบุคลากรของ 
    โรงเรียน 
 
 
1 .นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
2. เจ้าหน้าท่ีงานข่าวเอกสาร 
    ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
เจ้าหน้าท่ีห้องควบคุมดูแล
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
1.นางสาวจรินธร  จัตุทะศรี 
2. นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   - ประสานงานกับองค์กรภายนอก หลังจากท่ีได้รับ 
จดหมายหรือได้รับการประสานงานเข้ามาในโรงเรียน 
   - อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกท่ีมาจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับนักเรียนภายในโรงเรยีน 
   - เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก 

4 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆท่ีกำหนด 
- เก็บรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรม 
- จัดทำแบบประเมินโครงการก่อนและหลัง 

ต.ค. 63 -ก.ย. 64 นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
 

5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานหัวหนา้กลุ่ม
งานและผู้อำนวยการโรงเรียน 

ต.ค. 63 -ก.ย. 64 นายวิจิตร์   เวชสิทธิ์ 

 

5. รายละเอียดการดำเนินงาน (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน - - 4,000 4,000 - 4,000 
2 สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน - - 2,000 2,000 - 2,000 
3 ประสานสัมพันธ์งาน/โครงการ/ กิจกรรม 

ของโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
- - 2,000 2,000 - 2,000 

4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(ค่าอาหารว่าง) 

- 3,000 - 3,000 - 3,000 

5 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน  

- -  19,000 - 19,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด - 3,000 - 30,000 - 30,000 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

เชิงปริมาณ    
   1. จำนวนครั้งท่ีจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
   2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและท่ี 
ปรึกษาเข้าประชุม 
   3. จำนวนผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในเขตบริการของ 
โรงเรียน (หมู่ 1และหมู่ท่ี 4)  และนอกเขตบริการของ
โรงเรียน   
   4. จำนวนเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน 
ภายในโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้นำชุมชน คนในชุมชนให้ความสำคัญ ใหค้วาม 
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาและกิจกรรม 
ต่างๆท่ีทางสถานศึกษาจัดขึ้นในระดับดีขึ้นไป 
   2. ร้อยละของชุมชนและสังคม  ได้รับรู้ข่าวสาร  ทราบถึง 
ความเคล่ือนไหว  ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา และ 
กิจกรรมของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 

 
- ตรวจวาระการประชุม 
- ตรวจบันทึกการประชุม 
 
- ประเมินการร่วมกิจกรรม 
 
 
- เอกสาร 
 
 
- สอบถามการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
- ประเมินการรับรู้ข่าวสาร 

 
- วาระการประชุม 
- บันทึกประชุม 
 
- แบบประเมินการ 
ร่วมกิจกรรมเอกสาร 
 
- แบบสำรวจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคนในชุมชนให้ความสำคัญและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสถานศึกษา 
 7.2. ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและพัฒนาสถานศึกษา 
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โครงการ                       ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1, 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      30,000  บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา  นอกจากจะ
ดำเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุก
คนท่ีเกี่ยวข้อง 

ทางโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการ
ทำงานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสำเร็จ
ของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนท้ังทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็น
ครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้ความรู้  ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

ของผู้เรียน 
2.3 เพื่อให้สนับสนุน  โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีการทำงานร่วมกันโดยผ่าน 

กระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม 
ศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

  3.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้  
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

           3.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ได้รับการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของ
ตนเอง 

  3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 

      3.1.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน 
เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

  3.1.6 ร้อยละ 100 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพนักเรียน ด้วยความเสียสละ เอา 
ใจใส เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

      3.1.7 นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาลดลง 
      3.1.8 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ทุกคน ได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง  
และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
        3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 3.2.3 ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 108 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี  กิจกรรม   ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค. 62 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ต.ค. 62  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. 62  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

4 ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้   
 4.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ก.พ. 63  

ส.ค. 63  
นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
 

 4.2 กิจกรรม Home Room  ตลอดปี นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว 

 4.3 ทุนการศึกษา ตลอดปี นางสาวจรินธร  จัตุทะศรี 
ครูประจำช้ัน 

 4.4 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ตลอดปี นางสาวมาลัย  เตบจิตร 
ครูประจำช้ัน 

 4.5 งานอนามัย  ตลอดปี นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง 
นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ 

 4.6 งานปกครอง ตลอดปี นายสุวิทย์  ทองแก้ว 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผอมสวัสด์ิ 

 4.7 งานแนะแนว ตลอดปี นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

4.8 กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านต่างๆ 

ตลอดปี นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 

4.9 โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริตธรรม ตลอดปี ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล 
5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆท่ีกำหนด 

   1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
   2. จัดทำแบบประเมินโครงการ 
   3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยงข้อง   
   4. ประเมินผลโครงการ 
   5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 62- 
ก.ย. 63 

นางสาวเสาวภา   พรหมแก้ว 
นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 109 

 

ท่ี  กิจกรรม   ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต.ค. 62- 

ก.ย. 63 
นางสาวนุชรี  ปูเงิน 
นางสาวเสาวภา   พรหมแก้ว 
 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน - - 11,000 11,000 - 11,000 
2 กิจกรรม Home Room - - 4,000 4,000 - 4,000 
3 ทุนการศึกษา - - - - - 0 
4 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - 2,000 2,000 - 2,000 
5 งานอนามัย - - 2,000 2,000 - 2,000 
6 งานปกครอง - - 3,000 3,000 - 3,000 
7 งานแนะแนว - - 2,000 2,000 - 2,000 
8 กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านต่างๆ 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

9 โรงเรียนคุณธรรมและ
โรงเรียนสุจริตธรรม 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด - - 30,000 30,000 - 30,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล   

เป้าหมายดำเนนิงาน/ตัวชี้วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ 
   1. จำนวนนักเรียนระดับช้ันอนุบาล - ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
ครูทุกคนดำเนินงานตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน 
   2. จำนวนผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ให้ความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
- สัมภาษณ์นักเรียน 

 
 
 
 
 

 
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 110 

 

เป้าหมายดำเนนิงาน/ตัวชี้วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
เชิงคุณภาพ  
   1. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
   2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จัก
ตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่าง 
มีความสุข 
   3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และ
ความถนัดของตนเอง 
   4. ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
   5. ระดับความสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน เพื่อนนักเรียนท่ีเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
   6. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ด้วยความเสียสละ เอาใจใส เพื่อให้นักเรียนมี
ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   7. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 

 
- สัมภาษณ์นักเรียน 
 - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
- แฟ้มเยี่ยมบ้านนักเรียน  
- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 
7.2. ครูให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 

เสมอภาค 
7.3. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ 

ดำเนินงานท่ีชัดเจน ภายใต้การทำงานของกลุ่มเครือข่าย 
7.4. นักเรียนได้รับความรู้และมีโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 

อาชีพสุจริต 
 7.5 โรงเรียนสามารถพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้เต็มศักยภาพ 
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โครงการ      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2, 3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาการดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      40,000 บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่รวมของประชากรกลุ่มวัยเรียนและเยาวชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนที่สำคัญเป็น
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยจาก
การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแบบองค์
รวม 
 การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  การดูแลส่งเสริมสุขภาพนักเรียน หากโรงเรียนนำ     
กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไปปรับใช้ในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน จะทำให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ
ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติและเสริมสร้างทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน เพราะการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียน
จึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

2.3 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตัวให้พ้นจากการติดเช้ือโรคชนิดต่าง ๆ 
          2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากส่ิงเสพติดให้โทษและภัยต่าง ๆ 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               3.1.1 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการตรวจเหาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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      3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      3.1.3 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
      3.1.4 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้ด่ืมนมฟรีทุกวัน 

     3.1.5 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการตรวจร่างกายและเส้ือผ้า 
ในช่ัวโมงโฮมรูมทุกวัน 
      3.1.6 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชน์ 
และถูกสุขลักษณะ  
      3.1.7 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
      3.1.8 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับการสำรวจภาวะโภชนาการ ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
 3.1.9 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬานันทนาการการ
ออกกำลังกายยามเช้าทุกวันและได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 
                3.3.10 นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และวันสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจากกิจกรรมหน้าเสาธงและป้ายประชาสัมพันธ์และมุมความรู้      
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
 3.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 3.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ  
 3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ต.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

4 ดำเนินกิจกรรม   ต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมกำจัดเหา 
     - สำรวจนักเรียนท่ีเป็นเหาในช่วงช้ันท่ี 1 (ครั้งท่ี 1) 
     - จัดซื้ออุปกรณ์กำจัดเหา 
     - กำจัดเหาให้แก่นักเรียนท่ีเป็นเหา 
     - สอนเรื่องวิธีการป้องกันและกำจัดเหา 
     - ติดตามนักเรียนท่ีได้รับการกำจัดเหาแล้ว (ครั้งท่ี 2) 
     - ครูเฝ้าระวังการเกิดเหาซ้ำ 
2. กิจกรรมดูแลสุขภาพ 
     - นักเรียนด่ืมนมตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน 
     - ครูประจำช้ันตรวจสุขภาพร่างกายและเส้ือผ้า     
ของนักเรียนในช่ัวโมงโฮมรูมของทุกวนั 
     - นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต 
     - ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียนทุกคน  ทุก 3 เดือน 
     - ส่งข้อมูลการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้ฝ่ายอนามัย  
เพื่อสรุปภาวะโภชนาการนักเรียน 
     - แก้ปัญหานักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการโดยการ  
ด่ืมนม ควบคุมการรับประทานอาหารและส่งเสริม       
การออกกำลังกาย 
4. กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ โรคไต โรค
ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก เบาหวาน อัมพาต  
ยาเสพติด 
    - ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้หน้าเสาธง 
    - จัดป้ายนิเทศ  

 
ตลอดปี 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 

 
 
ตลอดปี 

 
 
 
 

 
 
ตลอดปี 

 
 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมบริการห้องพยาบาล/ปฐมพยาบาล 
     - ให้บริการห้องพยาบาลทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  
     - ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล   
6. กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
     - จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับบริการนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
7. กิจกรรมเฝ้าระวังไข้เลือดออกและโรคติดต่อ 
     - เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 
    - ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้หน้าเสาธง 
    - จัดป้ายนิเทศ  

ตลอดปี 
 

 
ตลอดปี 

 
 
ตลอดปี 

 

เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
 
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
 
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
ครูปะจำช้ัน 
 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนด 
   1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
   2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
   3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
   4. ประเมินผลโครงการ 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 
 
 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง
เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมกำจัดเหา 

- น้ำยากำจัดเหา 
- ถุงมือ  2  กล่อง 
- หน้ากากอนามัย  2 กล่อง 

- 2,000 - 2,000 - 2,000 

2 กิจกรรมดูแลสุขภาพ - - - - - - 
3 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการณ์

เจริญเติบโต 
- กระดาษ A4  1  ลัง 

- - 2,000 2,000 - 2,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- กระดาษปกอ่อนสี2  รีม 
- แฟ้มเก็บเอกสาร 

4 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้าน
โรค (โรคเอดส์ ไต ความดัน
โลหิตสูง) 
- กระดาษชาร์จสี 
- เทปกาวสี  5  อัน 
- กาวสองหน้า (หนา) 3 ม้วน 
- กาวสองหน้า (บาง) 3 ม้วน 
- ภาพโปสเตอร์ต่างๆ 

- - 3,000 3,000 - 3,000 

5 กิจกรรมบริการห้องพยาบาล/
ปฐมพยาบาล 
- ปลอกหมอน , ผ้าปูท่ีนอน 

- - 7,000 7,000 - 7,000 

6 กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
- ยาสามัญประจำบ้าน 

- 8,000 - 8,000 - 8,000 

7 เฝ้าระวังไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อ 
- เดินรณรงค์ 
- จัดบอร์ด 
- ให้ความรู้หน้าเสาธง 

 3,000 - 3,000 - 3,000 

8 โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) ในโรงเรียน
เกาะสิเหร่ 
- แอลกอฮอล์ 
- เจลแอลกอฮอล์ 
- ถุงมือ 
- หน้ากากอนามัย 
- face shield 
- น้ำยาทำความสะอาด 

- - 15,000 15,000 - 15,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- สบู่เหลวล้างมือ 
- ถ่านไฟฉาย 3A 
รวมงบประมาณทั้งหมด - 13,000 27,000 40,000 - 40,000 

 
6. การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เชิงปริมาณ 
   1. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการตรวจเหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   3. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง 
   4. จำนวนนักเรียนท่ีได้ด่ืมนมฟรีทุกวัน 
   5. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการตรวจร่างกายและเส้ือผ้า 
ในช่ัวโมงโฮมรูมทุกวัน 
   6. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชน์ 
และถูกสุขลักษณะ  
   7. จำนวนนักเรียนท่ีแปรงฟนัหลังรับประทานอาหารกลางวัน   
   8. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับการสำรวจภาวะโภชนาการ  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   9. จำนวนนักเรียนท่ีได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬานนัทนาการการ
ออกกำลังกายยามเช้าทุกวันและได้รับการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 
   10. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และวันสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจากกิจกรรมหน้าเสาธงและป้าย
ประชาสัมพันธ์และมุมความรู้      
เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
   2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
   3. ร้อยละของนักเรียนท่ีรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้

 
- สำรวจ 
- สำรวจ 
 
 - สำรวจ 
 
- สำรวจ 
- สำรวจ 
 
- สำรวจ 
 
- สำรวจ 
- สำรวจ 
 
- สำรวจ 
 
 
- สำรวจ 
 
 
 
- สำรวจ 
- สำรวจ 
- สำรวจ 

 
- แบบสำรวจ 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 
- แบบสำรวจ 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสำรวจ 
- แบบบันทึกการช่ังน้ำหนัก  
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสำรวจ 
- แบบสำรวจ 
- แบบสำรวจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ  
   4. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
 

 
 

  - สำรวจ 

 
 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตตนเอง 
 7.2 นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
          7.3 นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตัวให้พ้นจากการติดเช้ือโรคชนิดต่าง ๆ 
    7.4 นักเรียนรู้จักการป้องกนัตนเองให้พ้นจากส่ิงเสพติดให้โทษและภัยต่าง ๆ 
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โครงการ                             การบริหารจัดการขยะ 
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                   กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      5,500 บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาวิกฤตของการจัดการขยะเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพื ่อลดภาระให้กับสังคมและโลก ทั้งนี้ภาครัฐได้กำหนด
นโยบายให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาในวาระแห่งชาตินั ้น ทุกภาคส่วนจึงต้องมีความร่วมมือกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชน ภาคส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ให้บูรณาการความร่วมมือรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของเมืองสะอาด 
ดังนั้นโรงเรียนเกาะสิเหร่ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนัก ถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทาง
โรงเรียนเกาะสิเหร่จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะขึ้น เพื่อสนองนโยบายภาครัฐและร่วมการฟื ้นฟู
ส่ิงแวดล้อมให้ชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะภายในโรงเรียน
เกาะสิเหร่ ให้มีความยั่งยืน ครบวงจร  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ จึง
ได้นำหลักการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก  3Rs มาประยุกต์ใช้ได้แก่ Reduce - ลดการใช้, Reuse - ใช้ซ้ำ, 
Recycle - นำมาใช้ใหม่  ให้เข้ากับระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนเกาะสิเหร่ เพื่อให้เกิดระบบการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมท่ีดีนำไปสู่การเป็น โรงเรียนท่ีปลอดขยะอย่างยั่งยืนต่อไป 

              
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้แก่นักเรียนคุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
 2.2 เพื่อบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      นักเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
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      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ 

และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกจิตสำนึกร่วมกัน โรง เรียนมีการบริหาร
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน   

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน   ต.ค. 62 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ   ต.ค. 62 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน   ต.ค. 62 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

4 ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
- กิจกรรมตาวิเศษเห็นนะ!!!  

 นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
และครูทุคน 

 - กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโอกาสพิเศษ
ต่างๆ 

ตลอดปี นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นายวิจิตร์    เวชสิทธิ์  
นายกิตติพงค์ ผอมสวัสด์ิ 
นายสุรพันธ ์ ภุมมาบุตร 

 -กิจกรรมธนาคารขยะ 
 (การคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3 Rs) 

ตลอดปี นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวรัชดาภรณ์    จินาราช 
นางสาวขวัญทิพย์   พูลขาว 
นางสาวสุพัตรา สามารถ 

 -กิจกรรมการรณรงค์ การบริหารจัดการขยะ  
ด้วยหลัก 7 Rs สู่ชุมชน ในวันส่ิงแวดล้อมโลก 5 
มิถุนายน โดยทำแผ่นพับเทอมละ 2 ครั้งและทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ตลอดปี นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นายอัมรินทร ์ ฉิมแก้ว  
ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ   ทิพย์เนตรสกุล  

 -กิจกรรมช้ินงานสร้างสรรค์จากขยะ บูรณาการ
จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 

ตลอดปี นางสาวสาลี  เพชรทอง 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวสุมณฑา   มุกดา 
นางสาวสิเรียม เจะดอเลาะ 

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวจุฑารัตน์  คงมาก  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมวางแผนคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินงานโครงการ
การบริหารจัดการขยะ 

- - - - - - 

2 

 

กิจกรรมตาวิเศษเห็นนะ!!! - - 500 500 - 500 

3 

 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
ตามโอกาสพิเศษต่างๆ 

- 500 500 1,000 - 1,000 

4 กิจกรรมธนากคารขยะ 

(การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 Rs) 

- 500 1,000 1,500 - 1,500 

5 

 

 

กิจกรรมการรณรงค์ การ
บริหารจัดการขยะ ด้วยหลัก 7 
Rs สู่ชุมชน ในวันส่ิงแวดล้อม
โลก 5 มิถุนายน (ทำแผ่นพับ
และบอร์ดประชาสัมพันธ์) 

- 500 500 1,000 - 1,000 

6 กิจกรรมช้ินงานสร้างสรรค์จาก
ขยะ บูรณาการจัดการเรียน
การสอนตามกลุ่มสาระ  

- 500 500 1,000 - 1,000 

7 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน   500 500  500 

รวมเป็นเงินทั้งหมด - 2,000 3,500 5,500 - 5,500 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ความสามารถของครูและนักเรียนท่ีมีจิตสำนึก
ร่วมกันในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- สำรวจ 
- ประเมิน 
 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
 7.3 นักเรียนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการแยกขยะ 
 7.4 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 
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โครงการ   TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ                          โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานท่ี 1, 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ                ปีงบประมาณ  2564 
งบประมาณ                 5,500 บาท  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาอยู่
อย่างพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกสำหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน  รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี  การเล่นกีฬา  
การอบรมพัฒนาคุณธรรม  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ 

ฉะนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กให้มีค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาอยู่
อย่างพอเพียง มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่รู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา ฯลฯ 
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเป็นโครงการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี และผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิง
เสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี ่ยงสภาวะที่เสี ่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นคง และให้เกียรติผู้อื่น  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ป้องกันตนเองออกจากส่ิงเสพ
ติดให้โทษ 
          2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
 2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ทุกคนมีจิตสำนึกรู้จักการ
ป้องกันตนเองออกจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
                3.1.2 นักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ทุกคนมีคุณภาพ  มีศักยภาพ 
มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      3.2.1 นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และบุคลากร ทุกคนมจิีตสำนึกรู้จักการป้องกัน
ตนเองออกจากส่ิงเสพติดให้โทษ   

     3.2.2 นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และบุคลากร ทุกคนมีค่านิยมในเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม 
                   3.2.3 นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และบุคลากร ทุกคนมีศักยภาพ มีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายท่ีดี เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข  
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  ต.ค. 62   นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ต.ค. 62 นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ย. 62 นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

4 ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. ใครติดยายกมือขึ้น 

 
พ.ย. 62 

 
นายสุวิทย์  ทองแก้ว 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง 
นางสาวมาลัย  เตบจิตร 
ครูประจำช้ันทุกคน  

2.กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  ทุกวัน (หลังกิจกรรม
หน้าเสาธง) 

 

ตลอดปี นางสาวสาวิตรี  แก้วศรีพุฒ 
นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวนุชรี ปูเงิน 
นางสาวจุฑารัตน์  ทองรอด 

3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 

มิ.ย. 
 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 
พฤษภาคม 
 - กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 

 
 
ตลอดปี 

นางสาวอุมาพร  ฤทธิพัฒน์ 
นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช 
นางสาวไลลา  นุ้ยโส๊ะ 
นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 

 4. กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (ให้คำปรึกษานักเรียนท่ีมี
ปัญหา) 

 
 

ตลอดปี นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
นางสาวปิยะนันท์ จิตบำรุง 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 

 5. กิจกรรมเสียงตามสาย TO BE ประชาสัมพันธ์ ท่ีโรงเรียน
ทุกวัน ตอนเท่ียง 
 

ตลอดปี 
 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล 
นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์ 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นายอัมรินทร์  ฉิมแก้ว 
นางสาวอรวรรณ  ละไม 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนด 
    1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานโครงการ 
    2. จัดทำแบบประเมินโครงการ   
    3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    4. ประเมินผลโครงการ 
    5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวสุมณฑา  มุกดา 
นางสาวนูรฮายาตี  สาและ 
นางสาวสาลี  เพชรทอง 
นางสาวสุพัตรา สามารถ 
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส 

7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต.ค. 63- 
ก.ย. 64 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวสาลี  เพชรทอง 
นางสาวสุพัตรา สามารถ 
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว 

 
 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม เงินนอก

งบประมาณ 
 1 ใครติดยายกมือขึ้น - - - - - - 
 2 กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  

ทุกวัน (หลังกิจกรรมหน้าเสาธง) 
 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

 3  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
26 มิถุนายน 

- 1,000 1,000 2,000 - 2,000 

4  กิจกรรมรณรงค์งบสูบบุหรี่โลกในวันงด
สูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 

  500 500  500 

5  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 

  1,500 1,500  1,500 

6 กิจกรรมเสียงตามสาย TO BE NUMBER 
ONE ประชาสัมพันธ์ ท่ีโรงเรียนทุกวัน
จันทร์และวันศุกร์ ตอนเท่ียง 

- - 500 500 - 500 

รวมงบประมาณทั้งหมด - 1,000 4,500 - - 5,500 
 
6. ระดับความสำเร็จ (การติดตามและประเมินผล)   

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล1- ม.3 และบุคลากร  
ท่ีมีจิตสำนึกป้องกันตนเองออกจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
2.  ร ้อยละของนักเรียนระดับชั ้นอนุบาล1- ม.3 และ
บุคลากร  มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ี
ดีขึ้น 

ประเมินความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักป้องกันตนเองออกจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
          7.2 นักเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสุขภาพกายและจิตท่ีดีขึ้น 
 
 

โครงการ                                                              พัฒนางานอาคารสถานท่ี  
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สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ              กลุ่มบริหารงานท่ัวไป   
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ               340,000 บาท 
                                                                         (งบประมาณเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
                สาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อกระบวนการ
ต่างๆของโรงเรียนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง
โรงเรียนเกาะสิเหร่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีผู้มาติดต่อราชการ
เป็นจำนวนมาก อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานต่างๆของ
โรงเรียน 
          ดังนั้น กลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งกำกับดูแลงานอาคารสถานที่ จึงจำเป็นต้องซ่อมแซม พัฒนา
ปรับปรุง อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และมีสภาพพร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง   
 
2. วัตถุประสงค์   
         2.1 เพื่อซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน                  

2.2 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในด้านต่างๆให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

      นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ทุกคน ได้ใช้อาคารเรียน อาคาร
ประกอบในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย  เพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

          
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
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       3.2.1  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

       3.2.2  อาคารเรียน อาคารประกอบมีความสวยงาม สะดวกสบาย มีความมั่นคงแข็งแรง มีความ
ปลอดภัย   
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดปี 1. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ 
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดในโรงเรียนตามกรอบการทำงาน 

ตลอดปี นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางกรอบแผนการดำเนินงาน ตลอดปี 1. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 
2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

4 
 
 
 
 
 

ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี ้
   4.1 ประชุมคณะกรรมการตามคำส่ังและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   4.2 พัฒนา ปรับปรุงศาลาคุณธรรม เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
   4.3 พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
   4.4  พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
   4.5  จัดทำหลังคากันแดด กันฝนทางเดินระหว่าง
อาคารแต่ละอาคาร   
   4.6  จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับ
พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
   4.7 จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำความสะอาดห้องน้ำ 

 
ตลอดปี 

 

 
1. หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
2. คณะกรรมการงานอาคารสถานท่ี 
   (งานปรับปรุงภูมิทัศน์) 
3. ผู้มีรายช่ือและหน้าท่ีตามคำส่ัง
แต่งต้ัง 

4 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆท่ีกำหนด 
- เก็บรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรม 
- จัดทำแบบประเมินโครงการก่อนและหลัง 

ตลอดปี 
 

เลขานุการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานหัวหน้า
กลุ่มงานท่ีกำกับดูแลและผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ 

ตลอดปี 
 

เลขานุการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น   

1. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ   ระบบ
สาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับ
นักเรียน บุคลากร รวมทั้งภูมิทัศน์ 
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- 222,000.- - 222,000.- - - 

2. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สำหรับพัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

- - 8,000.- 8,000.- - - 

3. พัฒนา ปรับปรุงศาลาคุณธรรม 
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

 45,000.-  45,000.- - - 

4 จัดทำหลังคากันแดด กันฝน
ทางเดินระหว่างอาคารแต่ละ
อาคาร   

 50,000.-  50,000.- - - 

5 จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำ
ความสะอาดห้องน้ำ 

  15,000.- 15,000.- - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 317,000.- 23,000.- 340,000.- - 340,000.- 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

เป้าหมายการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
1. เชิงปริมาณ    
           นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทุกคนท่ีใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ของโรงเรียน 
           1.2  มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเพียงพอ สำหรับ
การพัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมบำรุง ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
2.  เชิงคุณภาพ    

 
- สอบถาม 
  
 
- สอบถาม 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
    
 
- ภาพถ่าย 
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เป้าหมายการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
           2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 
          2.2 มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  ร่มรื่น
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ 

- สอบถาม 
  
- สอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
    
- ภาพถ่าย 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

7.2  อาคารเรียน อาคารประกอบมีความสวยงาม สะดวกสบาย มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย   
7.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่น พึงพอใจและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 

ด้วยปัจจัยการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียนท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม  
          
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ      อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 2 –  



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 130 

 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจรินธร  จัตุทะศรี  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ      2,476,000 บาท  

(งบประมาณจากเทศบาลตำบลรัษฎา) 
................................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่ต้องการจะช่วยเหลือนักเรียนในระดับก่อนประถม  

และระดับประถมศึกษาให้ได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกคน ทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ์ได้ร ับสารอาหารที ่ เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที ่ได้ประกาศ

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535  เพื่อนำดอกผลที่เกิด

จากกองทุนไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านโภชนาการของนักเรียนระดับก่อนประถม  และระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาทุกสังกัด โดยรัฐบาลโอนเงินผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (1)  กำหนดให้

ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที ่รัฐดำเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ  ฉะนั้น โรงเรียนจึงทำโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนขึ้น เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลรัษฎา  เพื่อจัดหาอาหาร

กลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2. 1  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกคน 
2.2   เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ทุกคน 
2.3   เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเกาะสิเหร่ จำนวน  619 คน   

ได้รับประทานอาหารท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้ครบทุกคน และทุกวันท่ีเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 200 

วัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562) 

4. วิธีดำเนินงาน / ข้ันตอนดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โรงเรียนสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อแจ้ง
ของบประมาณจากเทศบาลตำบลรัษฎา             

1 เม.ย. 2563 นางสาวจรินธร   จัตุทะศรี  

2 ทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

พ.ค. 2563 - 
ก.ย. 2564 

นางสาวจรินธร   จัตุทะศรี 

3 จัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อน 
ประถมถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย 
จัดซื้ออาหารสด-อาหารแห้ง จากเงินรายได้ 
แล้วจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร 

พ.ค. 2563 - 
ก.ย. 2564 

งานการเงิน 

4 เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  คนละ 20 บาท จำนวน 
100 วัน ให้กับเจ้าหน้าท่ีอาหารกลางวัน 

พ.ค. 2563 - 
ก.ย. 2564 

นางสาวจรินธร   จัตุทะศรี 

5 ประเมินผล ภาคเรียนละครั้ง คณะกรรมการประเมินผล 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าอาหาร  

พ.ค. – ก.ย. 2564 
- 2,476,000 - 2,476,000 - 2,476,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,476,000  2,476,000 - 2,476,000 
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6. งบประมาณ  
 6.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎา  จำนวน 2,476,000 บาท  
(สองล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)      
 6.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบจำนวน  0  บาท     
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 

7.1  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนในวันเปิดเรียน 
7.2  นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
9.3  นักเรียนได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 
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ชื่อโครงการ     สถานศึกษาพอเพียง  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ ม.ฐ  สพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

(1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6)  
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหาร  
สถานศึกษา (2.1,2.2,2.3,2.4) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชนินทร์พร   จันทร์แก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีงบประมาณ 2564 
 งบประมาณ     8,000 บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2561 กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนดนโยบาย
และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนของผู้เรียน โดยทำหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สถานศึกษาจึงมุ่งพัฒนาผู้เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้นโรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงได้จัดให้มีโครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  การ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนและรักษ์สิ ่งแวดล้อม เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับชั ้นได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรากฐานท่ี
แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเพียงพอต่อการพัฒนางาน 
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
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  2.3 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 
ท่ีสุจริต 

2.4 เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพและเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
3.1.2 นักเรียน  ร้อยละ 90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเพียงพอต่อ   

การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3.1.3 นักเรียน  ร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่อ 

อาชีพท่ีสุจริต 
3.1.4 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความเข้าใจในกิจกรรมและโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
3.2.2 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเพียงพอต่อการ

พัฒนางานและคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 
3.2.3 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ได้อยู่ 

ในเกณฑ์ดี 
3.2.4 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 -  กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการในการจัดทำโครงการ 

 - วางแผนการดำเนินงาน 
 - ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

ตลอดปี  นางสาวชนินทร์พร   จันทร์แก้ว 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 
 
 
 
 
 

ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี ้
  1 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
  2 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
  3 กิจกรรมปลูกมะนาวบ่อซีเมนต์ 
  4 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
  5 ติดตามผลและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

 
ตลอดปี 

 
 
 
 

 
1  ครูและนักเรียน 
2  ครูและนักเรียน 
3  นักเรียนยุวเกษตร 
4  ครูและนักเรียน 
5  นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1. กิจกรรมคัดแยกขยะ - - 2,000.-    2,000.-    - 2,000.-    
2. ค่าเมล็ดพันธุ์พืช - - 1,000.- 1,000.- - 1,000.- 
3. ค่าอุปกรณ์การเกษตร ดิน ปุ๋ย 

วงบ่อซีเมนต์ ต้นมะนาว ท่อ 
PVC  

- - 3,000.-    3,000.-    - 3,000.-    

4. ป้ายไวนิล กระดาษ ฟิวเจอร์
บอร์ดและอื่นๆ 

- - 2,000.-    2,000.-    - 2,000.-    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - .- 8,000 8,000 - 8,000 
 
6. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

6.1 วิธีการ 
-  การสัมภาษณ์ การสอบถาม 
-  การสังเกต 
-  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

6.2 เครื่องมือ 
-  แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  สมุดบันทึกความดี  เกียรติบัตร  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 
สำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           7.2 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเพียงพอต่อการ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
       7.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงานและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ัง
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
       7.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และสามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม 
ศักยภาพ  
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โครงการ       โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี 1,2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสุวิทย์ ทองแก้ว 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ      ปีการศึกษา 2564 

งบประมาณ       14,000.- บาท 

................................................................................................................................................................................ 

1.เหตุผลความจำเป็น  

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคล่ือนโครงการ โรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถให้บริการ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์ส่ิงอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการ

เรียนรู้  ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ โรงเรียนเป็นศูนย์รวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเกาะสิเหร่   

โรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่จะเป็นศูนย์กลางในชุมชน  

เป็นต้นแบบท่ีมีความพร้อมให้บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีตำบลรัษฎาได้รับการ

พัฒนาอย่างเต็มท่ีจากบริบทของโรงเรียน โรงเรียนเกาะสิเหร่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่ 

จากข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง 3 ปี จำนวนนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และมีความพร้อมในด้านการสร้าง

งานอาชีพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

ดังนั้น โรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อระดมสรรพกำลังท่ีมี

อยู่ในชุมชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนและเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงถือหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ

นี้จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการทักษะท่ีจำเป็นต่อการธำรงตน ดำเนินชีวิตในการเป็น

พลเมืองท่ีดี ตลอดจนเป็นศูนย์รวมส่ือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ

สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”  

2.วัตถุประสงค์โครงการ  
2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนมีความพร้อมด้าน อาคารสถานท่ี 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ สุขภาพและเทคโนโลยี มีทักษะ วิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ  

2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อม มีครูและบุคลากรครบช้ัน ครบทุก  
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วิชาเอก ท้ังมีสมรรถนะ ศักยภาพ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และคลังความรู้  
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีการเรียนรู้โดยใช้หลักของ 

เหตุผลตามหลักศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการมีงานทำ  
2.4 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรม มีความมั่นคง   มั่งค่ังและ 

ยั่งยืน  
 
3.เป้าหมายโครงการ  

นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา            
มีความพร้อมด้านสมรรถนะ และศักยภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการพร้อมเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชน  

 
4.กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ตั ้งแต่ชั ้นอนุบาล 2 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 จำนวน 814 คน และ
ประชากรในตำบลรัษฎา จำนวน 7 หมู่บ้าน  

 

5.ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2563 (ร้อยละ)  

การพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564 
(ร้อยละ) 

ด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมใช้ในการ
เรียนการสอน 

1. โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง  
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 2 ห้องพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร ์
จำนวน 75 เครื่อง 

3. ห้องปฏิบัติติการทางภาษา 1 ห้อง  
จำนวน 40 ท่ีนั่ง 

100 

ด้านการ
ส่งเสริม 
การศึกษา 

โรงเรียนมีความพร้อม ด้าน
บุคลากรในการ จัดการเรียนรู้  
ครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีครูตามวิชาเอก อัตราส่วน 
เพียงพอต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ 

70 

ด้านการสร้าง 
เครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม 

ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้
การสนับสนุน การจัดการศึกษา
ให้มคุีณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละ 90 ของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

90 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงวาน ต.ค.63 คณะกรรมการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
4 ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี ้

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้อาชีพตาม
ความสนใจ 

2. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
3. จัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน 

 
พ.ย.63 

 
พ.ย. - ธ.ค. 63 

พ.ย.63 - ก.ย. 64 

 
นายสุวิทย์    ทองแก้ว 
 
นายสุวิทย์    ทองแก้ว 
นายวิจิตร์   เวชสิทธิ์ 
นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
นางสาวสุมณฑา มุกดา 
นางอลิษา รัชนิพนธ ์
นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด 
นางสาวอุมาพร  ฤทธิพัฒน ์
นางสาวสาวิตรี แก้วศรีพุฒ 
นางสาวนูรฮายาตี สาและ 

5 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกำหนด 
1. จัดทำเอกสารการดำเนินงานของโครงการ 
2. จัดทำแบบประเมินผลโครงการ 
3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับ

โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 นายสุวิทย์    ทองแก้ว 

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.63 - ก.ย.64  
 

7.งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 6,000 - - 6,000 - 6,000 
2 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ - - 8,000 8,000 - 8,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 - 8,000 14,000 - 14,000 
 

8.สถานที่/พื้นที่ดำเนนิการ  

โรงเรียนเกาะสิเหร่ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

9.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 โรงเรียนมีสถานท่ีพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
9.2 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน  
9.3 โรงเรียนมีบุคลากรในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวิชาเอก  
9.4 ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

10.การติดตามประเมินผล  

การติดตาม กระบวนการ เคร่ืองมือ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ➢ พัฒนาห้องปฏิบัติการ 

➢ พัฒนาอาคารเรียน  
➢ จัดทำแผนปฏิบัติการ 
➢ จัดทำหลักสูตรโรงเรียน 

➢ แบบประเมินห้องปฏิบัติการและ
อาคารเรียน 

➢ แบบสำรวจความพึงพอใจแผนปฏิบัติ
การ และหลักสูตรโรงเรียน 

2. ติดตามการพัฒนา 
ส่งเสริมการศึกษา 

➢ จัดทำแผนการเรียนรู้  
➢ จัดบรรยากาศห้องเรียนและ

แหล่งเรียนรู้  
➢ การนิเทศการการจัดการเรียนรู้ 

➢ แบบประเมินการจัดทำแผนการสอน  
➢ แบบประเมินห้องเรียนและแหล่ง

เรียนรู้  
➢ แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

3. ติดตามการพัฒนาการ 
สร้างเครือข่าย 

➢ การให้ความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

➢ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของภาคีผู้  
มีส่วนร่วม 

➢ แบบสำรวจความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

➢ แบบประเมินการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ของภาคีผู้มีส่วนร่วม 
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โครงการ                             หนึ่งบาทเพื่อความสะอาดของโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
ลักษณะโครงการ                      โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 2  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

และครูประจำช้ันทุกช้ัน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ      งบประมาณบริจาค 
……………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
1. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาของการจัดการขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญกับโรงเรียนเกาะสิเหร่และต้องการ
ความร่วมมือร่วมใจของของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกันรณรงค์เพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียน
เกาะสิเหร่ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้ตระหนัก ถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียนที ่เป็น
สถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและบริการให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ในโอกาสต่าง ๆ ทาง
โรงเรียนเกาะสิเหร่มีความขาดแคลนบุคลากรในการช่วยดูแลความสะอาด จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากร
เข้ามาช่วยดูและรักษาความสะอาดจึงจัดทำโครงการหนึ่งบาทเพื่อความสะอาดของโรงเรียนเกาะสิเหร่ขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเกาะสิเหร่ ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา COVID - 19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนเกาะสิเหร่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 2.2 เพื่อแก้ปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
วิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID - 19   
 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      นักเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

และมีส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเกาะสิเหร่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
พร้อมร่วมบริจาค คนละ 1 บาท ต่อ วัน 
 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน   

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน   ก.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ   ก.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน   ก.ค. 63 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

4 ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
4.1 กิจกรรม หนึ่งบาทเพื่อความสะอาดของโรงเรียน

เกาะสิเหร่ (ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ร่วมกนับริจาค วันละ 1 บาท) 

1 ส.ค. 63 
- 

เม.ย.64 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นางสาวไลลา  นุ้ยโส๊ะ 
นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว 
และคณะครู 

 4.2 กิจกรรม คนสร้างงาน 
(แม่บ้านทำงาน 5 วัน / สัปดาห์) 

1 ส.ค. 63 
- เม.ย.64 

นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
และคณะทำงาน 

 4.3 กิจกรรมห้องน้ำสะอาด ช่วยเช็ดกวาดหนูหน่อย 1 ส.ค. 63 
- เม.ย.64 

นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
และคณะทำงาน 

 4.4 กิจกรรมอ่างน้ำสะอาด ลดการแพร่ระบาดเช้ือ
โรค 

1 ส.ค. 63 
-เม.ย.64 

นางสาวสุพัตรา  สามารถ 
และคณะทำงาน 

 4.5 กิจกรรมตึกสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน 1 ส.ค. 63 
-เม.ย.64 

นางสาวสิเรียม  เจะดอเลาะ 
นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช 
นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ 
นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส  
นางสาวอรวรรณ ละไม 

 4.5 บริเวณโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
 

1 ส.ค. 63 
-เม.ย.64 

นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด 
นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 
และคณะทำงาน 

 4.6 กิจกรรมขยะดี มีประโยชน์ 1 ส.ค. 63 นางสาวสาลี  เพชรทอง 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 143 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(คัดแยกขวดพลาสติกและกระดาษ) 

  
-เม.ย.64 นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

และคณะทำงาน 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เม.ย.64 นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว 

และคณะทำงาน 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม/ รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมวางแผนคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินงานโครงการ
การบริหารจัดการขยะ 

- - - - - - 

2 

 

ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้
2.1 กิจกรรม หนึ่งบาทเพื่อ
ความสะอาดของโรงเรียนเกาะ
สิเหร่  

- - - - - - 

 2.2 กิจกรรม คนสร้างงาน 
(แม่บ้านทำงาน 5 วัน / 
สัปดาห์) 

- - - - - - 

 

 

2.3 กิจกรรมห้องน้ำสะอาด 
ช่วยเช็ดกวาดหนูหน่อย 

- - - - - - 

 2.4 กิจกรรมอ่างน้ำสะอาด ลด
การแพร่ระบาดเช้ือโรค 

- - - - - - 

 

 

 

2.5 กิจกรรมตึกสะอาด  
บรรยากาศน่าเรียน 

- - - - - - 

 2.6 บริเวณโรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

 - - - - - 
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ท่ี กิจกรรม/ รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

7 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - - - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งหมด  - - - - - 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ความสามารถของครูและนักเรียนท่ีมีจิตสำนึก
ร่วมกันในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- สำรวจ 
- ประเมิน 
 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
 7.3 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 
 7.4 อาคารสถานท่ีใช้สอยมีความสะอาด 
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ส่วนที่ 4 
การกำกับ ตดิตาม ประเมินและรายงาน 

 
  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  การกำกับ ติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิาน
ตามแผนที่วางไว้และให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โรงเรียนเกาะสิเหร่  ได้จัดแบ่งผู้รับผิดชอบงาน/
โครงการตามความถนัดและเหมาะสม  มีผู ้รับผิดชอบงาน/โครงการ ตามกิจกรรมต่างๆ ของงานกิจกรรม/
โครงการ  มีการดำเนินการ กำกับติดตามผล  และะประเมินผลการปฏิบัติงาน  อย่างเป็นระบบดังนี้ 

1. ประชุมครูมอบหมายงานกิจกรรม/โครงการ  ตามความถนัด  สมัครใจและความเหมาะสม 
 2. จัดสรรงบประมาณให้งาน กิจกรรม/โครงการทุกโครงการ  ตามความจำเป็นและปริมาณงาน 

3. แต่งต้ังคณะทำงานตามคำส่ังโรงเรียนเกาะสิเหร่ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
5. คณะกรรมการกำหนดสภาพความสำเร็จของงาน โดยการตรวจสอบจากวัตถุประสงค์ของแต่ 

ละโครงการ 
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ  การกำกับ ติดตามและประเมินผล 
7. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
8. ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะตามปฏิทิน 

- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/โครงการ 
- แบบสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ 

9. สรุปและรายงาน 
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เคร่ืองมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงาน/ กลุ่มสาระ/ งาน………………………………………………………………………………… 
 

1. ช่ืองาน/
โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

2. การปฏิบัติงาน/โครงการ 
      (   )   ดำเนินการเสร็จแล้ว         
 (   )   อยู่ระหว่างดำเนินการ         
 (   )   ยังไม่ได้ดำเนินการ  
3.    ระยะเวลาดำเนินการ  
     3.1 ตามแผนฯ  ………………………………………………………………………………….. 

3.2 ปฏิบัติจริง  ………………………………………………………………………………….. 
4.  เป้าหมาย 

4.1 ตามแผนฯ 
4.1.1 ด้านปริมาณ………………………………………………………………………………............................................ 
4.1.2 ด้านคุณภาพ.……………………………………………………………………………............................................. 

    4.2 ปฏิบัติจริง 
 4.2.1 ด้านปริมาณ.……………………………………………………………………………............................... 
4.2.2 ด้านคุณภาพ.……………………………………………………………………………............................................. 

5. งบประมาณ     ตามแผน…………………………..……….……….. บาท    ใช้จริง ……………………….…………… บาท 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

ดีมาก    เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับต้ังแต่ร้อยละ 90  ขึ้นไป   
ดี    เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับต้ังแต่ร้อยละ 75  ขึ้นไป   

           พอใช้     เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับร้อยละ 50-75 
           ปรับปรุง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์     
2 ความพอใจในผลสำเร็จผลของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย     
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ     
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน/โครงการ     
5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน     

สรุปผลการปฏิบัติงาน ( ใช้ค่าฐานนิยม : mode)  
7. สรุปผลการประเมินของงาน/โครงการ  
      (   )  ดีมาก            (   )  ดี           (   )  พอใช้        (   )  ปรับปรุง 
 
8. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

          ลงช่ือ                               ผู้ประเมิน 
    (………………………………) 

                                               ตำแหน่ง……………………………………………… 
                                        …….. /………. /……… 
 
 

                                       ลงช่ือ                               หัวหน้ากลุ่มงาน/ กลุ่มสาระ/ งาน 
                                                       (…………………………………) 
                                               ตำแหน่ง……………………………………………… 
                               …….. /………. /…….. 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนเกาะสิเหร่ 

ท่ี  089 / 2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  

............................................................... 
ด้วยโรงเรียนเกาะสิเหร่ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัด

การศึกษาให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์มาตรฐานการจัดการศึกษา ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงวางแผนการจัด
การศึกษาโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ   
มีหน้าที่  อำนวยการ สนับสนุนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
           1.นางนวลลออ รุ่งโรจนส์าธรกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวมาลัย  เตบจิตร  หัวหน้าบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 3.นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว  หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 4.นางสาวนภาพร  ใจเพียร  หัวหน้าบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 5.นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร   หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 

6.นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

(ระดับการศึกษาปฐมวัย)     

7. นางสาวสาลี เพชรทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)      
2. คณะกรรมการดำเนินการ   ประกอบด้วย  
    ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1. นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ     หัวหน้า 
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2. นายสุรพันธ์   ภุมมาบุตร     ผู้ช่วย 
3. นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์     ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรติมา  นบนอบ     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏิบัติการ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
         2. จัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
                     3. เก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม  
     

ระดับประถมศึกษา 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร      หัวหน้า 
2. นายสุวิทย์  ทองแก้ว      รองหัวหน้า  
3. นางจุฑารัตน์  ทองรอด      ผู้ช่วย 
4. นางอลิษา  รัชนิพนธ์      ผู้ช่วย 
5. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสด์ิ     ผู้ช่วย 
6. นางสาวจรินธร  จัตุทะศรี     ผู้ช่วย 
7. นางสาวนภาพร  ใจเพียร     ผู้ช่วย 
8. นางสาวสุมณฑา  มุกดา     ผู้ช่วย 
9. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว     ผู้ช่วย 
10. นางสาวดารณี  กูจิ      ผู้ช่วย 
11. นางสาวชนินทร์พร  จันทร์แก้ว     ผู้ช่วย  
12. นางอลิษา รัชนิพนธ์      ผู้ช่วย 
13. ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  ทิพย์เนตรสกุล    ผู้ช่วย 
14. นางสาวศุภลักษณ์  คงชู       ผู้ช่วย 
15. นางสาวอรวรรณ  ละไม      ผู้ช่วย 
16. นางสาวมุกดาพรรณ  สุคันธรส      ผู้ช่วย 
17. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง       ผู้ช่วย 
18. นางสาวไรหนับ  ศรีอาหมัด      ผู้ช่วย 
19. นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์       ผู้ช่วย 
20. นางสาวไลลา  นุ้ยโส๊ะ      ผู้ช่วย 
21. นางสาวรัชดาภรณ์  จินาราช      ผู้ช่วย 
22. นางสาวอารีรัตน์  สุเหร็น     ผู้ช่วย 
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23. นางสาวอุมาพร  ฤทธิพัฒน์     ผู้ช่วย 
24. นางสาวสาวิตรี  แก้วศรีพุฒ      ผู้ช่วย  
25. นางสาวนูฮายาตี  สาและ      ผู้ช่วย  
26. นางสาวขวัญทิพย์  พูลขาว     ผู้ช่วย 
27. นางสาวนุชรี  ปูเงิน       ผู้ช่วย 
28. นางสาวสุพัตรา  สามารถ      ผู้ช่วย 
29. นายอัมรินทร์  ฉิมแก้ว       ผู้ช่วย 
30. นางสาวจุฑารัตน์  คงมาก     ผู้ช่วย 
31. นางสาวสิเรียม  เจะดอเลาะ     ผู้ช่วย 
32. นางสาวสาลี  เพชรทอง     ผู้ช่วย 
33. นางสาวลออรัตน์  คลายคล่ี      ผู้ช่วย 
34. นางสาวชยานันท์  ตาเย๊ะ      ผู้ช่วย 
35. นางสาวธัญวรรณ  มณีพงศ์      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่   
1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 (แผนกลยุทธ์)  
2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ และมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 - 2563 
          3. จัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 4. พิจารณาเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน 
 

3. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 
1. นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์             หัวหน้า 
2. นางสาวสาลี  เพชรทอง      ผู้ช่วย  
3. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง     ผู้ช่วย  
4. นางอลิษา  รัชนิพนธ์      ผู้ช่วย 
5. นายสุวิทย์  ทองแก้ว      ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่   

1. เก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเป็น
รูปเล่ม   



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 152 

 

2. เสนอขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนเกาะสิเหร่  

 
4. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
 1. นางนวลลออ  รุ่งโรจน์สาธรกิจ       ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว         หัวหน้าบริหารงานการเงิน กรรมการ 
 3. นางสาวนภาพร  ใจเพียร       หัวหน้าบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 4. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร       หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป กรรมการ  
 5. นางสาวมาลัย  เตบจิตร              หัวหน้าบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขาฯ 

 

มีหน้าที่  ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม แต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้อง 
 

ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กับทาง
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายชื่อคณะทำงาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1. นายจำเริญ  แต่ตัน ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. กรรมการสถานศึกษาทุกท่าน กรรมการ 
3. นางนวลลออ  รุ่งโรจน์สาธรกิจ กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการอำนวยการ   
 1. นางนวลลออ  รุ่งโรจน์สาธรกิจ       ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

2.นางสาวมาลัย เตบจิตร   หัวหน้าบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 3.นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว  หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 4.นางสาวนภาพร  ใจเพียร  หัวหน้าบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 5.นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร   หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 

6. นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

(ระดับการศึกษาปฐมวัย)     

7. นางสาวสาลี เพชรทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

      (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ผู้รับผิดชอบงาน 
 1. นางสาวปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์  หัวหน้าระดับการศึกษาปฐมวัย 
 2. นางสาวสาลี  เพชรทอง  หัวหน้าระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวนภาพร  ใจเพียร       ผู้ช่วย 

5. นางสาวมาลัย  เตบจิตร       ผู้ช่วย 
6. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว  ผู้ช่วย 
7. นางสาวประสิตา  ศรีเกตุ  ผู้ช่วย 
8. นายสุวิทย์  ทองแก้ว       ผู้ช่วย 
9. นางอลิษา  รัชนิพนธ์        ผู้ช่วย 
10. นางสาวศุภลักษณ์  คงชู  ผู้ช่วย 
11. นายวิจิตร์  เวชสิทธิ์   ผู้ช่วย 
12. นางสาวสุมณฑา  มุกดา  ผู้ช่วย  
13. นายกิตติพงศ์  ผอมสวัสด์ิ  ผู้ช่วย 
14. นางสาวปิยะนันท์   จิตบำรุง  ผู้ช่วย 
15. นางสาวลออรัตน์  คลายคล่ี  ผู้ช่วย 
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คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 

1. นางสาวปิยวรรณ  เลิศพลังเวทย์             หัวหน้า 
2. นางสาวสาลี  เพชรทอง      ผู้ช่วย  
3. นางสาวปิยะนันท์  จิตบำรุง     ผู้ช่วย  
4. นางอลิษา  รัชนิพนธ์      ผู้ช่วย 
5. นายสุวิทย์  ทองแก้ว      ผู้ช่วย 

 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 

 1. นางนวลลออ  รุ่งโรจน์สาธรกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว          หัวหน้าบริหารงานการเงิน  กรรมการ 
 3. นางสาวนภาพร  ใจเพียร        หัวหน้าบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 4. นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร        หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ  
 5. นางสาวมาลัย  เตบจิตร               หัวหน้าบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขาฯ 
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