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คำนำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/
โครงการและผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังคำนึงถึงความเช่ือมโยงกับนโยบาย
รัฐบาลด้านการศึกษายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ นอกจากนั้นยัง
คำนึงถึงภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 ที่มุ่งเน้นสาระสำคัญของคุณภาพและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยอยา่ง
ยั่งยืน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
งาน และบุคลากรทุกคน คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมัธยม
วิภาวดอีย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
 
 
         โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
          29 เมษายน 2564 
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 ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
ข้อมูลโรงเรียน  
 
 ข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน  
 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ท่ีต้ังเลขท่ี ๓ หมู่ ๑๗ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โทร ๐๗๗ ๒๙๒ ๐๑๙  โทรสาร ๐๗๗ ๒๙๒ ๐๑๙       
e-mail : viphawadee@hotmail.com  website www.viphawadee.ac.th เปิดสอนระดับชั ้นมัธยม 
ศึกษา ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เนื้อท่ี ๕๐ ไร่ เขตพื้นที่บริการ ตำบล ตะกุกเหนือ  อำเภอ
วิภาวด ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สถานที่ต้ังโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

 
 

ที่ต้ังของโรงเรียน 
 โรงเรียนต้ังอยู่ หมู่ท่ี 17 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 
84370 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกเหนือ ห่างจากตลาดวิภาวดีประมาณ 1 
กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงเรียนจะเป็นสำนักงานหน่วยงานราชการ วัด และแหล่งชุมชนตั้งอยู่โดยรอบ 
สามารถเดินทางไปตลาด ร้านค้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน  
 เนื้อที ่๕๐ ไร่ เขตพื้นท่ีบริการ ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

mailto:viphawadee@hotmail.com
http://www.viphawadee.ac.th/
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

การคมนาคม 
 การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่ใกล้กับสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี การศึกษา
นอกโรงเรียนวิภาวดี ที่ทำการอำเภอวิภาวดี สถานีตำรวจ ตลาด หรือโรงพยาบาล มีถนนตัดผ่านด้านหน้า
โรงเรียนมุ่งสู่ตลาดวิภาวดี ระยะทาง 1 กิโลเมตร และถนนสายหลักที่มีรถประจำทางจากตัวเมืองวิ่งผ่าน 
สามารถเดินทางไปติดต่อราชการกับเขตการศึกษาได้สะดวก จึงทำให้การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทาง
ได้ท้ังทางรถยนต์และรถจักยานยนต์ 
 
ประวัติโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
ตะกุกใต้ศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๗  (พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) โดยจัดตั้งในพื้นที่ หมู่ ๑๗ 
ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเนื้อที่ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยนิคมสหกรณ์ท่า
ฉาง โดยใช้สถานท่ีของโรงเรียนสหกรณ์นิคม และสำนักสงฆ์รังสฤษส์ รับนักเรียนครั้งแรกในช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ จำนวน ๔๓ คน 
 วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ตำแหน่ง
อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษามาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนสาขา 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวขนาด ๑๖ x ๓๖ เมตร โดย นายเจริญ            
ขำแก้ว, นายสุรเดช แซ่เลี ้ยว และคณะผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง นายเชิด  คงทอง 
อำนวยการกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นประธานในการก่อสร้าง และกรมสามัญศึกษาได้บรรจุ นางสาว
วรนุช อินทรศรีสุข ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษา ได้บรรจุ นางจันทร์นิพา พยัคฆพล ตำแหน่งอาจารย์ ๑ 
ระดับ ๓ วิชาเอกภาษาไทย และนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รุ่นแรก 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวขนาด ๘ x ๑๖ เมตร จำนวน ๑ 
หลัง และโรงอาหาร ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาประกาศจัดต้ังโรงเรียนช่ือ  “โรงเรียนมัธยมวิภาวดี (ม.ว.)” 
เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยแต่งตั้งให้ นายพรชัย ปลอดจินดา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะกุกใต้ศกึษา 
มาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตามคำส่ังสำนักงานสามัญศึกษาท่ี ๑๗๓/๒๕๔๐ ลง
วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๐ 
 วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ตำแหน่งอาจารย์ 
๒ ระดับ ๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา มาปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั ้งให้นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  ตำแหน่ง
อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั ้งให้นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง  ตำแหน่ง
อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั ้งให้ นายสมยศ กระจ่างแจ้ง อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
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 พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จำนวน ๗ รายการ และเข้าใช้อาคารดังกล่าวในวันศุกร์  ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
 ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาคารหลังใหม่ และ
เข้าใช้อาคารอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ท่ี ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๘  
 เดือนมกราคม ๒๕๔๙ นายเจริญ แก้วสุก ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ี ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวิภาวดี แทนนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม  
 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นายวินัย  กล่อมเมือง  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู ้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีแทนนายเจริญ  แก้วสุก  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ 
 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายบุญเลิศ ชุมจุล ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน
มัธยมวิภาวดีแทน นายวินัย กล่อมเมือง ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 
 คำขวัญของโรงเรียน 
 
 
   
 
 สีประจำโรงเรียน 
 
    
 
  
 อักษรย่อ 
   
  
  
    
 ตราประจำโรงเรียน 
 
 

 
 

 อาคารสถานที่ 
 จำนวนอาคารดังนี้ 
 1. อาคารเรียน  
 - อาคารเรียนแบบ 216 ล. ปรับปรุง 29 จำนวน 1 หลัง    
 - อาคารเรียนแบบ สปช. 203/26 จำนวน 1 หลัง    
 - อาคารห้องพละช่ัวคราว จำนวน 1 หลัง  

เรียนดี  มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สีชมพู เลือง 

ม.ว. 
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  2. บ้านพักครู แบบ 205/27 จำนวน 4 หลัง 
  3. บ้านพักผู้อำนวยการ แบบ 205/27 จำนวน 1 หลัง 
  4. หลังอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 
  5. อาคารเอนกประสงค์ แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง 
  6. ห้องน้ำ 18 ห้อง 
 อาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชา งานช่างต่างๆ เช่น  ช่าง เกษตร  ซึ่งมีไม่
เพียงพอในการใช้การ 
 ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ ดังนี้ คือ 
 1. ห้องสมุดขนาด 1 ห้องเรียน  
 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง 
 4. ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง 
 ๕. ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้อง 
 ๖. ห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง 
 ๗. ห้องพลศึกษา จำนวน 1 ห้อง 
 ๘. ห้องคะหกรรม จำนวน 1 ห้อง 
 ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนในปีการศึกษา  25๖๓ 
จำนวน 3๘0 คน  
 ระบบสาธารณูปโภค  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการบริโภค อุปโภคของนักเรียน ครู 
- อาจารย์  
 ระบบน้ำ  
 มีแหล่งน้ำท่ีนำมาใช้ในการบริโภค อุปโภค ของบุคลากร ครู-อาจารย์ นักการภารโรง ตลอดจน
แม่ค้า ดังนี้  
 1. มีระบบน้ำบาดาลใช้ในระบบน้ำดื่ม สำหรับนักเรียน บุคลากร ครู-อาจารย์ นักการภารโรง 
ตลอดจนแม่ค้า 
  2. มีระบบน้ำจากสระน้ำหมู่บ้าน ใช้ในชำระล้างสำหรับนักเรียน บุคลากร ครู-อาจารย์ 
แม่ค้า และนักการภารโรงใช้ในการรดน้ำต้นไม้    
 ระบบไฟฟ้า  
 มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ขนาดหม้อแปลง 100 KVA ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเมื่อเดือน
เมษายน 2536  
 โทรศัพท์   
 0๘๑-๓๗๒๒๙๔0 
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 สนามกีฬา  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีสนามกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลานามัย และออกกำลังกาย
ตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกกำลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้  
  1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม  
  2. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม  
  3. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม  
  4. สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม  
 
 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มบุคลากร 
กลุ่มการเงินและ

สินทรัพย์ 

 งานธุรการ 
 งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
 งานจัดระบบบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
 งานการรับนักเรียน      
 งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน     
 งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
 งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
 งานประชาสัมพันธ์     
การศึกษา 
 งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 งานพัฒนาหลักสูตร   
สถานศึกษา 
 งานการจัดการเรียนการ
สอน 
 งานวัดผลประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน 
 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
 งานประกันคุณภาพ  
การศึกษา 
 งานนิเทศการศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 งานบุคลากร 
 งานส่งเสริม     
วิชาการ 
 งานเสริมสร้าง      
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 งานจัดทำและเสนอ
ของบประมาณ 
 งานการเงินและ
บัญชี 
 งานพัสดุและ   
สินทรัพย์ 
 งานตรวจสอบ     
ติดตาม ประเมินผล     
รายงานการใช้เงินและ
ผลการเนินงาน       
  งานอื่นๆที่ได้รับ      
มอบหมาย 
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สภาพความพร้อมของบุคลากร  
 
 สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้           
ความสามารถในวิชาท่ีสอน แต่จำนวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดง ในตาราง  
  
ตารางที่ ๑.๑ แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑  ๑ 
รองผู้อานวยการสถานศึกษา - - - 
ครู 5 ๑๒ ๑๗ 
ครูผู้ช่วย ๓ ๒ 5 
พนักงานราชการ 1 ๑ 2 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 

รวม 11 ๑๖ ๒๗ 
                                                                                   

0%

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา

9%

ครู
46%

ครูผู้ช่วย
27%

พนักงานราชการ
9%

ครูอัตราจ้าง
9%

แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน
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ตารางที่ ๑.๒ แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด และ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดวิชา/งาน  
ระดับวุฒิสูงสุด 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) - ๑  ๑ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  - ๑ ๕ ๖ 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์ - - 4 4 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  - 1 2 ๓ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  - - 2 2 
กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - ๔ ๔ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

- - ๓ ๓ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  - - ๑ ๑ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  - 1 2 3 

รวม - 4 ๒๓ ๒๗ 
 
  

 
 

ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) -, 
๑, 12%

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  -, ๑, 
12%

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  -, 0, 
0%

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
-, 1, 13%

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  -, 0, …

กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม -, 0, 0%

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  -, 0, 0%

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพล
ศึกษา  -, 0, 0%

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  -, 1, 13%

รวม -, 4, 50%

แผนภูมิแสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามระดับวุฒิสูงสุด และ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับวุฒิสูงสุด

ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) -

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  -

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  -

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  -

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  -

กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม -

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
-
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  -

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  -

รวม -



8 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

ตารางที ่๑.3 แสดงจำนวนพนักงานราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง โรงเรียนมัธยม
 วิภาวดีปีการศึกษา 2564 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

พนักงานราชการ  1 1 2 
ครูจ้างสอน  1 1 2 
ครูต่างชาติ  - - - 
นักการภารโรง  1 - 1 
พนักงานขับรถ  - - - 
ลูกจ้างประจำ  - - - 

รวม 3 2 5 
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6

แสดงจ านวนพนักงานราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างประจ า นักการภารโรง 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีปีการศึกษา 2564

จ านวน ชาย จ านวน หญิง รวม
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สภาพผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  
ตารางที่ ๑.4 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนทั้งสิ้น 
 380 คน ปีการศึกษา 2564  
 

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ม.1 2 30 33 63 
ม.2 2 35 27 62 
ม.3 2 37 25 62 
ม.4 2 33 45 78 
ม.5 2 32 26 58 
ม.6 2 20 37 57 
รวม 12 187 193 380 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มี
นักเรียนทั้งสิ้น 380 คน ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ชาย

จ านวนนักเรียน (คน) หญิง จ านวนนักเรียน (คน) รวม
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ตารางที่ ๑.5 แสดงคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนก
ตามหมวดวิชาปีการศึกษา 2564 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย 
คณิต 

ศาสตร ์
วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อำชีพและ
เทคโนโลย ี

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน 

63.68 54.54 64.93 62.60 76.20 68.51 68.67 55.99 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

52.63 19.83 45.45 38.27 94.64 71.84 77.29 27.53 

 
หลักสูตร  
 
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ  
 - ห้องเรียนปกติ 2 ห้อง 
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 โครงสร้าง คือ  
 - โครงสร้างท่ี 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
  - โครงสร้างท่ี 2 ห้องเรียนศิลป์เน้นคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานดีเด่นโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

ผลงานดีเด่นโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
รางวัลของสถานศึกษาและรางวัลของครู

นักเรียน ระดับชาติ 
 
 
 
 

รางวัลของสถานศึกษาและรางวัลของครู
นักเรียน ระดับชาติ 

 
 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 256๒ 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
รางวัลครูดี 
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์ส้ัน สำนักเทคโนโลยีนิวเคลียแห่งชาติ 
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3  ซูโดกุ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กรรม ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทอง สวนถาดแบบชื้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กรรม ระดับชาติ 
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รางว ัลชะเลิศเหร ียญทอง ขับร ้องเพลงลูกทุ ่ง การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมกรรม ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3  ขับร้องเพลงลูกทกรุง การแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรม ระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2  ภาพยนตร์ส้ัน  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรม ระดับชาติ 

 
สภาพชุมชนโดยรวม 
 

โรงเรียนตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 
๘๔๓๗o มีจำนวน ๒,๘๗๒ หลังคาเรือน และมีประชากร ๘,๑o๓ คน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุกเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมันและ
สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด และอาชีพรับจ้างท่ัวไป การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่
ใกล้กับสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี วัดวิภาวดีวณาราม การศึกษานอกโรงเรียนวิภาวดี ที่ทำการอำเภอ
วิภาวดี สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ธนาคาร และตลาดวิภาวดี  มีถนนตัดผ่านด้านหน้าโรงเรียนมุ่งสู่ตลาด
วิภาวดี ระยะทาง ๑ กิโลเมตร และถนนสายหลักที่มีรถประจำทางจากตัวเมืองวิ่งผ่าน สามารถเดินทางไป
ติดต่อราชการกับเขตการศึกษาได้สะดวก จึงทำให้การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน ผลไม้ และรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อเดือน 
น้อยกว่า 30,000 บาท 
 โอกาสของโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการพัฒนาโรงเรียน การ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษาเป็น
อย่างดี และมีแหล่งเรียนรู้อื ่น ๆ จึงสะดวกต่อการพานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง กิจกรรมทางศาสนา และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีโรงเรียนได้
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 
 
 
ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน คือ บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชุมชนที่ทำให้เกิดความ
เส่ียงต่อผู้เรียนท่ีหนีเรียนเข้าไปมั่วสุม หรือนักเรียนสามารถหนีอออกนอกโรงเรียนได้สะดวก 
 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดกลาง ธนาคารโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ห้องดูหนัง ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู ห้องคหกรรม ห้องช่าง อาคาร
อเนกประสงค์ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการ
เคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา สนามกีฬาโรงเรียน  



12 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตสุราษฏร ์ธานี  
มหาวิทยาลัยตาปี ห้องสมุดประชาชนสุราษฏร์ธานี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา วัดพระบรมธาตุ
ไชยา อำเภอไชยา ศูนย์การเรียนรู้ Ict ชุมชนตำบลกรูด ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เมืองท่าทอง อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ์ปลาหิน อำเภอดอนสัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมือง  
 
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 
 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีบริการ ดำเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการได้แก่ ผู้ปกครอง และชุมชน หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ มาโดยตลอด ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา คือ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา โรงเรียนวัดอรัญญาราม โรงเรียนบ้านเช่ียวเฟือง โรงเรียนบ้านวัง
ผักแว่น โรงเรียนอนุบาลชนะพร และโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนตะกุกใต้ และโรงเรียนบ้านท่านหญิง
วิภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี หน่วยงานราชการอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี 
สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี สถานีตำรวจอำเภอวิภาวดี สำนักงานอำเภอวิภาวดีองค์ องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะกุกเหนือ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง วัดวิภาวดีวนาราม และหน่วยงานอื่น ๆ ตามภารกิจงาน 
 

ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (120)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (160)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9.5 (3๘0)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.0 (320)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (200)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5(380)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5(420)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)     15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ทั่วไป 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม  9.5(360)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15.5 (688)    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15.5 (688)    
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.0 (320)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม) 

หมายเหตุ 
 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280)  รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.0 (200)  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340)  รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 (420)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 (688)     15.5 (688)    

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,376 ชั่วโมง/ปี 
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

 
สรุปแผนงานโครงการที่ดำเนินการประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา 
 

ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
- พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การดำเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  

 

- พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
บริการ ICT 

นักเรียนได้รับริการ ICT 
ภายในโรงเรียน 

ติดต้ัง พัฒนาระบบ ICT 
ภายในโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับบริการ ICT 
ภายในโรงเรียน 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ 

    

- พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ครูผูส้อนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อการสอน 

ครูผูส้อนร้อยละ 
100 มีสื่อการสอน  

 

- พัฒนางานวิชาการ 
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลก 

ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาความ
เป็นเลิศ 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์     
- แผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

จัดทำแผนการซ่อมเสริม นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึนร้อยละ๗o 

 

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

จัดทำแผนการซ่อมเสริม นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึนร้อยละ๗o 

 

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษdoc 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

จัดทำแผนการซ่อมเสริม นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึนร้อยละ๗o 

 

- แผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

จัดทำแผนการซ่อมเสริม นักเรียนมีผลผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสูงข้ึนร้อยละ๗o 

 

- กิจกรรมทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมทศันศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้ร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 

ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โครงการเรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษ์     
- การเรียนรู้สวนพฤกษ์ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ
พรรณไม้ในโรงเรียน 
 

ให้นักเรียนรวบรวม
ตัวอย่างพรรณไม้  ข้อมูล
พรรณไม้ประจำถ่ิน  

นักเรียนและบุคลากร
ร้อยละ ๘๐ มีจิตสำ 
นึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

 

- ดูแลสวนพฤกษ์  ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับพรรณไม้ใน
โรงเรียน 

จัดแบ่งนักเรียนแต่ละ
ระดับได้ศึกษาพันธ์ุไม้และ
ดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ 

นักเรียนและบุคลากร
ร้อยละ ๘๐ มีจิตสำ 
นึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

 

โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน     
- โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพ่ิมระดับคุณภาพมาตร 

ฐานการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

จัดให้มีการแนะแนวศึกษา
ต่อกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

นักเรียนร้อยละ ๗๐ 
เข้าศึกษาต่อกับ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 

- ส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ 

บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่แข็งแรงและ
สมบูรณ ์

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ภายในและกีฬาอำเภอ 

บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียนร้อยละ 100  
เข้าร่วมกีฬาอำเภอ 

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้

เก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

จัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกผักปลอด
สารพิษ                                                                             

นักเรียนร้อยละ ๘0 
นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

- โครงการธนาคารโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
การออมทรัพย์อย่าง
สม่ำเสมอ 

จัดต้ังธนาคารโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน  
ออมเงิน  

นักเรียนร้อยละ ๘0 
ออมเงินกับธนาคาร
โรงเรียน 
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โครงการความสัมพันธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน 

    

- สัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมี
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชุมชนมีความสัมพันธ์ดีกับ
โรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมของขุมชน
ตามโอกาสต่างๆ 

ครู บุคลากรและ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมของขุมชน
ตามโอกาสต่างๆ ร้อย
ละ ๘0 

 

- ประชุมเครือข่าย 
สร้างเครือข่ายในการดู
และช่วยเหลือนักเรียน 

จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนมีส่วนใน
แก้ปัญหาร้อยละ ๘0 

 

- งานบริการสาธารณะ 

บุคลากรในโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม งานประเพณี
ต่างๆของชุมชน   

ครู บุคลากรและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม งาน
ประเพณีต่างๆของชุมชน  
ร้อยละ ๘0 

บุคลากรในโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม งาน
ประเพณีต่างๆของ
ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารทั่วไป 

    

- โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารทั่วไป 

พัฒนาการบริหารงานใน
ส่วนงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธ์ิภาพ 

ประชุมวางแผนเพ่ือ
ดำเนินงานและกระจาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จร้อยละ ๘0 

 

โครงการเยาวชนจิตอาสา     
- กิจกรรม ๕  ส เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้จัก

หน้าท่ีของตนเองใน
กิจกรรม ๕ ส 

แบ่งพ้ืนที่เขตพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ ๕ ส 

นักเรียนทุกคนทำ
กิจกรรม 5 ส ร้อยละ 
80 ของเวลาท้ังหมด 

 

โครงการระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน 

    

- การจัดทำคู่มือนักเรียน เพ่ือนักเรียนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน 

จัดพิมพ์คู่มือนักเรียน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีคู่มือนักเรียน 

 

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด 

นักเรียนร้อยละ ๑๐0 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด 

 

- การตรวจเครื่องแต่งกาย จัดระเบียบให้รักเรียนแต่ง
กายถูกต้องตามกฎของ
โรงเรียน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย
นักเรียนทุกๆต้นเดือน 

นักเรียนผ่านการตรวจ
เครื่องแต่งกายร้อยละ 
๑๐0 

 

- กิจกรรมเย่ียมบ้าน ทราบถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน 

ออกเย่ียมบ้านนักเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ครูที่ปรึกษาเย่ียมบ้าน
นักเรียนร้อยละ ๑๐0 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 
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โครงการระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน 

    

- กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลการคัดกรองนักเรียน  

เพ่ือให้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล   

จัดทำเอกสารข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

ครูที่ปรึกษามีเอกสาร
ข้อมูลนักเรียนราย 
บุคคลร้อยละ ๑๐0 

 

- กิจกรรมโฮมรูม พบนักเรียนเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและเพ่ืออบรม 

โฮมรูมหลงักิจกรรมหน้า
เสาธงทุกเช้า 

ครูที่ปรึกษาโฮมรูม 
หลังกิจกรรมหน้า 
เสาธง ร้อยละ ๑๐0 

 

- กิจกรรมอบรมระดับ อบรมพฤติกรรมของ
นักเรียนในแต่ระดับ 

จัดกิจกรรมอบรมระดับ
ชั้นในกิจกรรมสุดสัปดาห ์

นักเรียนเข้าร่วมอบรม
พฤติกรรมร้อยละ  
๑๐0 

 

- กิจกรรมสง่เสริมนักเรียนที่มีผล
การเรียนและพฤติกรรมดี 

เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีผล
การเรียนและพฤติกรรมดี 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

นักเรียนร้อยละ  
๖0 เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือแจ้งข่าวสารและ
พบปะกับผู้ปกครอง
นักเรียน 

จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับชั้น 

ผู้ปกครองนักเรียนร้อย
ละ ๑๐0 เข้าร่วม
ประชุม 

 

โครงการวันสำคัญ     
- วันไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียนระลึกถึง

พระคุณของครู อาจารย์ 
จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู นักเรียนร้อยละ  

100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันไหว้ครู 

 

- - วันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของแม่ 

จัดกิจกรรมวันแม่ นักเรียนร้อยละ  
100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันแม่ 

 

- - วันพ่อแห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนระลึกถึง
พระคุณของพ่อ 

จัดกิจกรรมวันพ่อ นักเรียนร้อยละ  
100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันพ่อ 

 

- - วันปฐมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนใหม่ได้รู้
บริบทของโรงเรียนและ
รู้จักกัน 

จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ร้อยละ  
100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันปฐมนิเทศ 

 

- - วันปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันก่อนจบ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ผู้จบการศึกษาร้อยละ  
100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันปัจฉิมนิเทศ 

 

- - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาท่ีตนองนับถือ 

นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาตามโอกาส 

นักเรียนร้อยละ  
100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
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หมายเหตุ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย     
- เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำ

และผู้ตาม 
จัดให้มีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้ใช้สิทธ์ิในการออก
เสียง 

 

- การจัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาด
แคลน 

เพ่ือสรรค์หาครูวิชา เอกที่
ขาดแคลนมาทำการสอน 

ประกาศเพ่ือสอบคัดเลือก นักเรียนร้อยละ 100 
มีครูครบตรงตามวิชา
ที่สอน 

 

- อบรมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาบุคคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธ์ิภาพ 

ส่งครูและบุคคลากรเข้า
อบรมสัมมนาทางวิชาการ
ตามโอกาส 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 เข้าอบรม
สัมมนาทางวิชาการ 

 

- จัดระบบงานบริหารบคุคล เพ่ิมประสิทธ์ภาพในการ
บริหารงานบุคคล 

ประสารงานกับครูและ
บุคคลกรทางการศึกษา
อย่างมีระบบถูกต้องและ
เข้าใจตรงกัน 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 พึงพอใจใน
ระบบงานบริหาร
บุคคล 

 

- ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษาเพ่ือมาปรับใช้
กับโดรงเรียน 

จัดกิจกรรมทศันศึกษาดู
งานนอกสถานศึกษา 

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 เช้าร่วม
กิจกรรมทศันศึกษาดู
งานนอกสถานศึกษา 

 

- ครูดี ส่งเสริมและเชิดช ู
เกียรติครูที่มีผลการในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งรายชื่อเข้ารับรางวัลครู
ดีประจำ 
ทุกป ี

ครูรับรางวัลครูดีทุกป ี  

โครงการเสริมประสิทธิภาพงาน
บริหารงบประมาณ 

    

- เสริมประสิทธิภาพงานบริหาร
งบประมาณ    

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส
เกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดทำแผนการบริหาร
งบประมาณประจำป ี

ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษามีแผน 
ปฏิบัติงานร้อยละ 
100 

 

- การบริหารการเงิน      เพ่ือให้ระบบสินทรัพย์ของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน /โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามแผน /โครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 

 

- การบริหารพัสดุ   เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ตรวจสอบระบบ  พัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

ฝ่ายพัสดุมีการทำ
ทะเบียนพัสดุร้อยละ 
100    
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ชื่องาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

โครงการเสริมประสิทธิภาพ
งานบริหารงบประมาณ 

    

- การหาทุนการศึกษา        

เพ่ือจัดหาทุนการและ 
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

จัดหาทุนการและ 
สนับสนุนจากองค์กร/
ผู้ปกครอง/หน่วยงาน 
อื่นๆ 

ได้รับทุนสนับสนุน
จากองค์กร/
ผู้ปกครอง/หน่วยงาน 
อื่นๆ อย่างน้อย ๒๐ 
ทุน 

 

- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา   

สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน /  แบบเรียน / 
เครื่องแบบนักเรียน 

จัดอุปกรณ์การเรียน /  
แบบเรียน และ สนับ 
สนุน เครื่องแบบ
นักเรียนทุกๆภาคเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน /  
แบบเรียน / เครื่องแบบ
นักเรียน    

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 

 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 69.00 ภาษาไทย 39.63 
ภาษาอังกฤษ 26.47 ภาษาอังกฤษ 22.34 
คณิตศาสตร์ 25.97 คณิตศาสตร์ 20.19 
วิทยาศาสตร์ 36.24 วิทยาศาสตร์ 26.28 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.00 

 
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 51.00 ภาษาไทย 40.00 
ภาษาอังกฤษ 27.00 ภาษาอังกฤษ 23.00 
คณิตศาสตร์ 26.00 คณิตศาสตร์ 21.00 
วิทยาศาสตร์ 37.00 วิทยาศาสตร์ 27.00 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.00 

 



ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 256๔ 
 
  เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุก
มิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 
หลักการ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาชว่ย
ท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื ้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ย ั ่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 
 

   
 
 
 



24 

 

 
                           

                                                                                                     โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  
                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิิสัยทัศน์  
     ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค โดยการบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
       บูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ี 
 

พันธกิจ  
     1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีรับผิดชอบ 
     2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา           

      3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

     4. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

     5. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเน ินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

     6. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

     7. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. ส่งเสริม ดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
ศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. ผลการวิจัยทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
 ๓. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
 5. บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 

  กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 

ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

 กลยุทธ์ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตใน 
ศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 4.1 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 

4.2 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.3 สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายของการตรวจราชการในพื้นท่ี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 

6.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีแบบมีส่วนร่วม 
6.2 ส่ือสารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแผนท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
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6.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค 
6.4 สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อ 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.5 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
6.6 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
6.7 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
6.8 พัฒนาข้าราชการในองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มุ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐานให้เป็น 

"การศึกษาช้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 
1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ี
ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 
๒. ด้านโอกาส 

 ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สมกับวัย จิตใจ วินัย 
 ๒.๒ คำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ 
 ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 2.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๓. ด้านคุณภาพ 
 ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกใน
สตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
 ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 ๓.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
 ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี 
 ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    
๑ - ๓ น้อยกว่า ๒0 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
 ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่ง
สู่Thailand 4.0 ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ   
ท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 
กลยุทธ์หน่วยงาน 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 
 โดยสำนักงานการศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้กำหนดนโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดการจัด 
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ทุกโรง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตอขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓  
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 ๒. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร มีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองตามค่านิยมลัก ๑๒ ประการ ร้อยละ ๑00  
 ๓. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จบการศึกษา
ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด ร้อยละ ๑00  
 ๔. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร มีอัตราการลาออก
กลางคันของนักเรียนไม่เกินร้อยละ 0.๒  
 ๕. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นโรงเรียนสุจริต                        
ร้อยละ ๑00  
 ๖. สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๕ 
 ๗. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 ๘. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ ๔ และได้รับ
การรับรองคุณภาพโดยมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
 9. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ทุกโรงได้รับการ
นิเทศอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากโรงเรียน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกโรงเรียน 
 10. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร บริหารโดยมุ่ง
ผลสำเร็จ เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน และการสร้าง
ขวญักำลังใจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
แผนปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร (พ.ศ. 256๓) 
 
 วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
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 กลยุทธ์ที ่
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่ 4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 จุดเน้น 
 1. ด้านผู้เรียน 
             1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
             1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
             1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามความสามารถ และความถนัด 
             1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
        2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             2.1 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
             2.2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานทำ 
             2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
             2.4 ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย และฝึกทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผลแบบมีข้ันตอน เน้นทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
             2.5 ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
             3.1 ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
             3.2 บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตและเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเป็นฐาน 
             3.3 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจ ิท ัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
             3.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความ
โปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             3.5 พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
             3.6 ส่งเสริม พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของหน่วยงานและสถานศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2564 
  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานการ
บริหารบุคคล งานการบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการ
บริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมธัยมวิภาวดี 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มบุคลากร 
กลุ่มการเงินและ

สินทรัพย์ 

 งานธุรการ 
 งานสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
 งานจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
 งานการรับนักเรียน      
 งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน     
 งานจัดทำสำมะโน
ผู้เรียน 
 งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
 งานประชาสัมพันธ์     
การศึกษา 
 งานอื่นๆที่ได้รับ

 งานพัฒนาหลักสูตร   
สถานศึกษา 
 งานการจัดการเรียนการ
สอน 
 งานวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการ
เรียน 
 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
 งานประกันคุณภาพ  
การศึกษา 
 งานนิเทศการศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 งานอื่นๆที่ได้รับ

 งานบุคลากร 
 งานส่งเสริม     
วิชาการ 
 งานเสริมสร้าง      
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 งานจัดทำและ
เสนอของบประมาณ 
 งานการเงินและ
บัญชี 
 งานพัสดุและ   
สินทรัพย์ 
 งานตรวจสอบ     
ติดตาม ประเมินผล     
รายงานการใช้เงินและ
ผลการเนินงาน       
  งานอื่นๆที่ได้รับ      
มอบหมาย 
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         2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
         4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
  
 เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพสามารถใช้ในการดำรงชีวิต 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมประชาคมอาเซียนได้ 
4. ผู้เรียนสามารถแสวงความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. บุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
6. บริหารจัดการแบบส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  (School Base Management) อย่างมี

คุณภาพ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  “บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีจิตสาธารณะ” 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
 “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
กลยุทธ์ (Strategies) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 
 
 
 

วิธีการ/กิจกรรมและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

นักเรียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ทุกกลุ่มสาระได้พัฒนาหลักสูตรของตนเอง ร้อย ละ ๑00  

๔. โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่ม
สาระ 

 

5. โครงการเยาวชนจิตอาสา นักเรียน ร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ  
๖. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูท่ีปรึกษารายผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ ๑00 

 

๗. โครงการส่งเสริมสุขอนามัย
นักเรียน 

นักเรียน ร้อยละ ๑00 ผ่านการตรวจสุขภาพ  

วิธีการ/กิจกรรมและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

1. โครงการเปิดรั้วโรงเรียน นักเรียน ร้อยละ 50 มีแสดงชิ้นงานในกิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียน 

 

๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา
และนันทนาการ 

 นักเรียน ร้อยละ ๑00 เข้าร่วมกีฬาภายใน และกีฬา
ประจำอำเภอ 

 

๓. โครงการวันสำคัญ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

4. โครงการวันปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑00 

 

๕. โครงการวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, 6 เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑00 
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กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วิธีการ/กิจกรรมและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มีผลผลิตจากการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงสู่ตลาดร้อยละ 
๘๐ 

 

๒. โครงการโรงเรียนธนาคาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สามารถเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ได้ร้อยละ ๘๐ 

 

3. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาคารและสถานท่ีพร้อมใช้งาน ร้อยละ ๑00  
๔. โครงการเรียนรู้ ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์ 

นักเรียนได้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการดูและรักษาสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียน ร้อยละ ๑00 

 

วิธีการ/กิจกรรมและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล 
 

ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองตามสมรรถนะร้อยละ  
๑00 

 

๒.  โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการการนิเทศการจัดการเร ียนรู้   ๑  คร ั ้ง / ๑ ปี
การศึกษา 

 

๓.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ครูเข้ารวมการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร้อยละ  
๑00 

 

วิธีการ/กิจกรรมและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

1. โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

 

๒. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารท่ัวไป   

พัฒนางานบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘0  

๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
งานบริหารงบประมาณ       

มีแผนการบริหารงบประมาณประจำปี  

4. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา         

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีความสัมพันธ์กับชุมชน ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ดีกับโรงเรียน 

 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ 
ICT   

มีระบบ ICT สนับสนุนการเรียนการสอน  
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แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ 
 
 เง่ือนไขสู่การปฏิบัติ   
 1. การวางแผนดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 2. ดำเนินการตามกลยุทธ์ท่ีกำหนดในแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและมองเห็น
ภาพความสำเร็จ 
 3. เน้นการประสานงานแลปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 4. เน้นการดำเนินการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ 
 5. มีการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะ 
 
 แนวทางการบริหารกลยุทธ์ของโรงเรียน 
       เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประสานกันอย่างเป็นระบบต่อเนื่องระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร โรงเรียน
เครือข่ายจึงดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 
 1. จัดต้ังศูนย์ประสานงานในระดับโรงเรียน กำหนดผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ี  และภารกิจ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การดำเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน 
 4. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
 5. กำกับติดตามการจัดสรรงบประมาณ และการใช้งบประมาณของโรงเรียนตรงตามเวลามปีระ
สิทธิ ภาพและคุ้มค่า 
 6. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เฉพาะในส่วนที่โรงเรียนรับผิดชอบให้ตรงตาม เวลา ประ
สิทธิ ภาพและคุ้มค่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโครงการ 
 7. กำกับติดตาม การดเนินงานของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
 8. ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน 
      โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการกำกับติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียน การดำเนินการมีแนวทางตามท่ีวางแผนร่วมกันดังนี้ 
 
 หลักการ 
 1. การกำกับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการจำข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการดำเนินงาน
มาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 2. การติดตามประเมินผล ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสาร ทำความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการดำเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีกำหนด 
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 3. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การกำกับติดตามประเมินเป็นส่วนประกอบท่ีควบคู่
ไปกับการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกำกับติดตามและประเมินผล และนำ
ข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนหลัก
อย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปล่ียนแปลง อันเป็นผลจากการดเนินงานตามกล
ยุทธ์ และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ และวิธีดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 3. เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 
 แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการวัดผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ ( balanced scorecard )  โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างรอบด้าน
จากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดสำคัญท่ีกำหนด 
 2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมท่ีดำเนินงาน 
 3. รายงานความก้าวหน้าของการดเนินงานโครงการ ละ 1 ครั้ง 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเม่ือส้ินการดำเนินงานตามแผน 
 
 



ส่วนท่ี ๓ 
ประมาณการรายรับและรายจ่าย 

 
ประมาณการรายได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น นักเรียน อัตราต่อภาคเรียน รวมเงิน หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 178 ๑,๗๕0  311,500.00   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1๙3 1,900  366,700.00   

รวมทั้งสิ้น   678,200.00  
 

 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับชั้น นักเรียน อัตราต่อภาคเรียน รวมเงิน หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 178 ๑,๗๕0  311,500.00   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1๙3 1,900  366,700.00   

รวมทั้งสิ้น   678,200.00  
รวมรายรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ 1,356,400.00  

เงินงบประมาณ 1,356,400.00  
เงินนอกงบประมาณ 1,643,600.00  
เงินอื่นๆ (ระบุ) ๕00,000  

รวมทั้งสิ้น 3,500,000.00  
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ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 347,910 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง ๑ 
 - กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 35,000 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง  
 - กิจกรรมชุมนุม 580 นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  
 - กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๕,๐๐๐ นางฉวีวรรณ  คงยัง  
 - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 138,000 นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  

2 โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ - นายพิชิตพล  ผดุงพล ๒ 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ ICT   85,000 นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ ์ ๒ 

4 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 
นางเรวดี  พานิชวงศ์ ๑ 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  นายพิชิตพล  ผดุงพล ๑ 

 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์  

 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
นายนิพนธ์  ยอดศรี  

 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์  

 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 นางสาวพิกุล  เถาถวิล 
 

 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง 
 

 
- กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-net) 

 
นายปฏิพัทธ  ศรีแสง  

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒,๒๐๐ นายพิชิตพล  ผดุงพล ๑ 
7 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ๑๐๕,๘๐๐   นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ๓ 
8 โครงการเรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ ๕,๐๐๐ นางฉวีวรรณ  คงยัง ๒ 



39 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

9 โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 5,000 นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์ ๑ 

10 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ 

158,250 นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ 1 

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๖๓,๘๐๐   นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 3 
 - กิจกรรมเล้ียงหมู 33,000 นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์  
 - กิจกรรมเล้ียงไก่ไข่ 59,200 นางณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น  
 - กิจกรรมเพาะเห็ด ๒,๕๐๐ นางสาวกอบกุล  ยังแดง   
 - สวนมะนาว ๕๖,000 นายสำเริง  กัณรงค์  
 - สวนปาล์ม 10,900 นายอธินาถ  ไตรรัตน์  
 - สวนมะพร้าว 33,000 นางสาวพิกุล  เถาถวิล  
 - สวนมะม่วงหิมพาน 33,000 นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  
 - ผักปลอดสารพิษ 59,200 นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  
 - ธนาคารขยะ  - นายนิพนธ์  ยอดศรี  

12 โครงการโรงเรียนธนาคาร 500 นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์ ๓ 

13 
โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

13,000 นางสาวกอบกุล  ยังแดง ๒ 

 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการ
สาธารณะ 

10,000 นายสำเริง  กัณรงค์  

 
- กิจกรรมจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

3,000 นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ ์  

14 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหาร
ท่ัวไป 

16,000 นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ ๒ 

15 โครงการเยาวชนจิตอาสา 2,000   นาวสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง ๓ 

16 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

40,800   นาวสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง ๓ 

17 โครงการวันปฐมนิเทศ 5,000 นายธีรยุทธ  รัตนสูตร ๒ 
18 โครงการวันปัจฉิมนิเทศ 5,000 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ๒ 
1๙ โครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน 8,000 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ๑ 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

20 โครงการวันสำคัญ 14,500 นางสาวสุชาดา  ทองขาว ๓ 
 - วันไหว้ครู 1,000 นาวสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  
 - วันแม่แห่งชาติ 3,000 นางเรวดี  พานิชวงศ์  
 - วันพ่อแห่งชาติ 3,000 นางเรวดี  พานิชวงศ์  
 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 6,500 นายอธินาถ  ไตรรัตน์  
 - วันคริสต์มาส 1,500 นางสาวอัญชลี  พุกสอน  

21 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 6,000 นางฉวีวรรณ  คงยัง ๓ 
 - กิจกรรมสภานักเรียน  นางฉวีวรรณ  คงยัง  

22 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 357,030 นายนิพนธ์  ยอดศรี ๒ 
 - กิจกรรมซ่อมแซมบ้านพักครู 50,000 นายนิพนธ์  ยอดศรี  
 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 นายนิพนธ์  ยอดศรี  
 - กิจกรรม ๕ ส 18,480 นางสาวกอบกุล  ยังแดง  
 - กิจกรรมติดต้ังระบบไฟส่องทาง 34,000 นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ ์  

 
- กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน
อาคารเรียนอาคารประกอบ 

3,950 นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ ์  

 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม
อ่างล้างมือ 

4,500 นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ  

 - กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปา 5,000 นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ  
 - กิจกรรมสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ 15,000 นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  
 - กิจกรรมประกวดห้องเรียน ๖,๑00 นายธีรยุทธ  รัตนสูตร  
 - กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ 15,000 นายสำเริง  กัณรงค์  
 - กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำด่ืมน้ำใช้ 5,000 นายสำเริง  กัณรงค์  

๒๓ โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล 297,400 นายวิระศักดิ์  จันทรธนู ๒ 
 - การจัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาดแคลน 122,400 นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  
 - อบรมสัมมนาทางวิชาการ 25,000 นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์  
 - ทัศนศึกษาดูงาน 1๕0,000 นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  

๒๔ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
บริหารงบประมาณ     

37,100 นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง ๒ 

๒๕ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา        

1,000 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ๒ 

 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๔ 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและความสอดคล้อง 

 
แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 256๔ 
 
ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปฏิพัทธ  ศรีแสง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 

8) 
(10, 11) (13, 14) (15, 16) (17, 18) (19, 20) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
1 1.1, 1.2 2 2.3, 2.4 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเป็นส่วนหนึ ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
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โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมดังกล่าวตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ตลอดจนได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการทำงานเป็นทีม 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำเนินการจนสำเร็จได้ 
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนทำงานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง       
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
 3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว 
 3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมชุมนุม 
 3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 3.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน “ผ่าน” ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

 ๓.๒.๑  ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเองถนัดและสนใจอย่างมีความสุข 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 

ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน ขอ
อนุมัติโครงการและ
กำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

✓            

- 

ปฏิพัทธ  
ศรีแสง 

๒ 
จัดหาทรัพยากรใน
การดำเนินงาน 

 ✓           

- ปฏิพัทธ   
ศรีแสง 

กรรณิการ์    
ชูบุญทอง 
 ฉวีวรรณ   

คงยัง 
ลลิษา      

แก้วประสงค์ 

๓ 
ดำเนินกิจกรรมใน
โครงการ 

  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  
347,91

0 

ปฏิพัทธ   
ศรีแสง 

กรรณิการ์    
ชูบุญทอง 
 ฉวีวรรณ   

คงยัง 
ลลิษา      

แก้วประสงค์ 

๔ 
กำกับ ติดตาม 
ตรวจ สอบ การ
ดำเนินงาน 

     ✓     ✓  
- 

ปฏิพัทธ   
ศรีแสง 

5 
ประเมินผลและราย 
งานผลการ
ดำเนินงาน 

           ✓ 
- 

ปฏิพัทธ   
ศรีแสง 
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๕. งบประมาณที่ใช้ 
  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จำนวน  347,910 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
๑. Plan วางแผน 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. เขียนโครงการ 
3. เสนอเพื่อรับการอนุมัติ 

500 - - 500 

๒. Do ปฏิบัติ 
4. จัดเตรียมสถานท่ีพักแรม 
5. ค่าอาหารลูกเสือ-เนตรนารี 
6. ค่าวัสดุฝึกกิจกรรม 

 
5,000 

26,000 
3,000 

 
5,000 

- 
- 

 
- 

26,000 
- 

 
- 
- 

3,000 
๓. Check ประเมินผล 

7. ติดตามผลการดำเนินงาน 
8. ประเมินผล 
9. สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

- - - - 

๔. Act ปรับปรุง แก้ไข 
10. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

- - - - 
 

๕. รายงานผล 500 - - 500 
รวมกิจกรรมที่ ๑ 35,000 5,000 26,000 4,000 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมชุมนุม 
๑. Plan วางแผน 

   - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
   - เขียนเสนอกิจกรรมชุมนุมโดยการกำหนดกิจกรรม 
4 H ได้แก่ กิจกรรมหมวดที่ 1 สร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู้ (Head)  กิจกรรมหมวดท่ี 2 สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม (Heart)   กิจกรรมหมวดที่ 3 
สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะ

- - - - 
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ชีวิต (Health)     กิจกรรมหมวดท่ี 4 สร้างเสริมทักษะ
การทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (Hand) 
   - เสนอเพื่อรับการอนุมัติ 

๒. Do ปฏิบัติ 
   - จัดต้ังชุมนุม 
   - เลือกประธาน และคณะกรรมการชุมนุม 
   - วางแผนการดำเนินงานแต่ละชุมนุม 

580 - 580 - 

๓. Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการดำเนินงาน 
   - ประเมินผล 
   - สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

- - - - 

๔. Act ปรับปรุง แก้ไข 
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 580 - 580 - 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
๑. ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน 
- - - - 

๒. ขั้นดำเนินการ 
  - สำรวจปัญหา 
  - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
  - วางแผน ออกแบบกิจกรรม 
  - ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  

๕,๐๐๐ - 5,000 - 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
  - ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 

- - - - 

๔. ขั้นสรุป รายงานผลและปรับปรุง 
  - รายงานผล 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 ๕,๐๐๐ - 5,000 - 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑. Plan วางแผน 

   - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
   - ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

- - - - 

๒. Do ปฏิบัติ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษา 
   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนิน 
กิจกรรม 
   - ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 

138,000 3,000 135,000 - 

๓. Check ประเมินผล 
   - รายงานผลการดำเนินงาน 
   - ติดตามผลการดำเนินงาน 
   - ประเมินผลการดำเนินงาน 

- - - - 

๔. Act ปรับปรุง แก้ไข 
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 138,000 3,000 135,000 - 
  
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1. ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 

 
- ทดสอบ 
- ประเมิน 

 
- แบบทดสอบแต่ละ

กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการทำงานเป็นทีม 
2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดี
งามเพื่อส่วนรวม  
3. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และดำเนินการจนสำเร็จได้ 
4. ผู ้เร ียนทำงานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 ผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และการทำงานเป็นทีม 

7.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
7.3 ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำเนินการจนสำเร็จได้ 
7.4 ผู้เรียนทำงานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง       
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ชื่อโครงการ  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิชิตพล  ผดุงพล 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
- ๕,๖,๗,๘ ๑๐ - - - ๑๙ 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
- - ๒ ๒.๔ ๓ ๓.๕ 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๗ ครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา ๕๒ ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยการกำกับให้
สถาบันที่ทำหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และเข้มแข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  พัฒนาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุง
แก้ไข  ปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูป  ซึ่งจะส่งผลต่อ
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นักเรียน ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อบรรลุตาม
จุดประสงค์ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอนของครูเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน  ส่งเสริมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  จึงได้จัดทำโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 
         2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 
๓. เป้าหมาย 
 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
        (1) ครู ร้อยละ  90  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       (1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๕ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 
ประชุมคณะครูศึกษา
สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 

✓            

- 
ผู้อำนวยการ 

๒ 
จัดทำโครงการและ
เสนอขออนุมัติ 

 ✓           
- พิชิตพล  

ผดุงพล 

๓ 
ประชุมครูในโรงเรียน  
ช้ีแจง  มอบหมาย  
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 

  ✓          
- 

ผู้อำนวยการ 
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๔ 

ดำเนินกิจกรรม 
3.1 การเยี่ยมนิเทศช้ัน
เรียน 
   - จัดทำแบบนิเทศ
ภายใน 
 3.2 สังเกตการสอน 
 3.3 การจัดสอนแทน 
  - จัดทำแบบบันทึก
การสอนแทน 

   ✓ ✓  ✓      

- 

หัวหน้า
วิชาการและ

ผู้ท่ีได้รับ
แต่งต้ังตาม

คำส่ัง 

 

ติดตาม  กำกับ  
แก้ปัญหา  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประสบ
ผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และ
นโยบาย 

       ✓ ✓    

- 
หัวหน้า

วิชาการและ
ผู้ท่ีได้รับ

แต่งต้ังตาม
คำส่ัง 

 

สรุป  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ
ผู้อำนวยการ  
ตามลำดับ 

         ✓ ✓  

- 
หัวหน้าฝ่าย

วิชาการ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ ๑    โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้    จำนวน  - บาท 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

๑. การสังเกต 
๒. สอบถาม 
๓. ศึกษาเอกสาร 

 

๑. แบบบันทึกการนิเทศ 
๒. แบบรายงานผลการเรียน
ของผู้เรียน 

 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๑. ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ 

๑. การสังเกต 
๒. สอบถาม 
๓. ศึกษาเอกสาร 

๑. แบบบันทึกการนิเทศ 
๒. แบบรายงานผลการเรียน
ของผู้เรียน 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ ICT 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
 (1,2,3) (5,6,8) (9,10) - - (18) (19) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(1) (1.1.4) (2) (2.5, 2.6) (3) (3.1, 3.2) 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญ ในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้
เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรก
ท่ีทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
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ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและทันสมัย โดยให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

๒. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
๓. ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 
  ๒.1 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานของ
โปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆ    
 ๒.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  
 ๒.3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 ๒.4  เพื ่อให้โรงเรียนมีศักยภาพและรองรับการพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
๓. เป้าหมาย 
 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งาน ห้องละ 30 เครื่อง 
        ๓.๑.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนและสืบค้นข้อมูล 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์    
 ๓.๒.๒  นักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้ 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/ 

การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 
จัดซื้อเครื่องพิวเตอร์
ใหม่ จำนวน 5 เครื่อง ✓            75,000 ธีระพงษ์  

ร่วมพันธ ์

๒ 
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5,000 ธีระพงษ์  
ร่วมพันธ ์
กรรณิการ์  
ชูบุญทอง 

3  
ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต
ให้พร้อมใช้งาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5,000 ธีระพงษ์  
ร่วมพันธ ์

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 1     โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ ICT   จำนวน  85,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดซ้ือเคร่ืองพิวเตอร์ใหม่   
๑. สำรวจราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - 
๒. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 75,000 - - 75,000 
๓. ตรวจสอบการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - 
๔. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 75,000 - - 75,000 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์   

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. ดำเนินการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 5,000 - - 5,000 
3. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 5,000 - - 5,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน 

๑. ดำเนินการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน 5,000 - - 5,000 
๒. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 5,000 - - 5,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง

ละ 30 เครื่อง 
๒. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๓. ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
การสังเกต 
การสำรวจ 
การสำรวจ 

 
แบบบันทึกเลขครุภัณฑ์ 

แบบสำรวจอุปกรณ์ 
แบบสำรวจอุปกรณ์ 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๑. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับการเรียน
การสอน 
๒. นักเรียนสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ี ตลอดเวลา 

การสังเกต 
การประเมิน 

- 
แบบประเมินการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
๗.๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที ่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ใน

ปัจจุบัน 
๗.๓ ผู้เรียนมีสามารถรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ในบริเวณโรงเรียน โดยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มงาน  □ บริหารท่ัวไป    🗹บริหารวิชาการ  □ บริหารบุคคล  □ บริหารงบประมาณ
ลักษณะ     ☑ โครงการต่อเนื่อง   □  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิชิตพล   ผดุงพล 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ด้าน
คุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้าน
คุณภาพ

ครู 
(๒) 

ด้านการ
บริหารและ
ธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
๑,๔ ๕,๗,๘ - - ๑๖ - ๑๙ 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการจัดการศึกษาและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

มาตรฐาน ตัว
บ่งช้ี 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

๑ ๑.๑ ๒ ๒.๒ ๓ ๓.๑ 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
      เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสร ิมก ิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียนให้ เป ็นไปตามโครงสร ้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข ั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ ตลอดจน เสริม
ทักษะท่ีจำเป็นแก่ช่วงวัยของผู้เรียนตามศักยภาพ   
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๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 

 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 

นักเรียน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ทุกคน 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

๓.๒.๑  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
๓.๒.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
๓.๒.๓  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/ 

การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ ประชุมวางแผน ✓            
 ผู้อำนวยการ

และคณะครู
ทุกท่าน 

๒ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณ 
ภาพงานวิชาการ 

 ✓           
๕๐๐  พิชิตพล  

ผดุงพล 

๓ 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๑๒,๕๐๐  

ณัฐชฎาภรณ์ 
ศรีสมูบรณ์ 

๔ 

- กิจกรรมยกระดับผล 
สัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประ 
เทศ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

๑๒,๕๐๐ 
 

นิพนธ์ ยอดศร ี
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๕ 

- กิจกรรมยกระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

๑๗,๕๐๐ 
รัตนาภรณ์ 
เพ็ชรรัตน์ 

๖ 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๓,๐๐๐ 

พิกุล 
เถาถวิล 

๗ 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕๐๐ 

กันยารัตน ์
บัวทอง 

๘ 

- กิจกรรมการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-net) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

๗,๐๐๐ 
ปฏิพัทธ       

ศรีแสง 

๙ สรุปผลการดำเนินงาน            ✓ 
 พิชิตพล ผดุง

พล 
 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ ๑  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  จำนวน  ๕๓,๕๐๐ บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายหน้าท่ี - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๔. ประเมินผลและสรุปผล - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 
 รวมกิจกรรมที่ ๑ ๕๐๐   ๕๐๐ 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะ
กระบวนการคิด 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๒. ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๔. วิเคราะห์ ข้อสอบกลาง, O-NET เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- - - - 

๕. จัดซื้ออุปกรณ์ ส่ือการสอนภาษาไทย ๑๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
๖ การวัดและประเมินผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๒ ๑๒,๕๐๐ - - ๑๒,๕๐๐ 
  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะ
กระบวนการคิด 

- - - ๕๐๐ 

๒. ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน - - - ๕๐๐ 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษาอังกฤษ 
- - - ๕๐๐ 

๔. วิเคราะห์ ข้อสอบกลาง, O-NET เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- - - - 

๕. จัดซื้ออุปกรณ์ ส่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ 

   
๑๐,๐๐๐ 

๖ ทบทวนความรู้เตรียมข้อสอบกลาง, 
O-NET 

- - - ๑,๐๐๐ 

 กิจกรรมที่ ๓      ๑๒,5๐๐ 
 

 

 



60 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 4  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะ
กระบวนการคิด 

- - - 500 

๒. ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน - - - 500 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ - - - 500 
4 ค่าอุปกรณ์ ส่ือทางคณิตศาสตร์ 

   
1,000 

5. วิเคราะห์ ข้อสอบกลาง, O-NET เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- - - - 

     
6. 

ทบทวนความรู้เตรียมข้อสอบกลาง, 
O-NET 

- - - 500 

7. การวัดและประเมินผล - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 4 - - - 3,000 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๕  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะ
กระบวนการคิด 

- - - 500 

๒. ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน - - - 500 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์ 
- - - 500 

4. วิเคราะห์ ข้อสอบกลาง, O-NET เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- - - - 

5. จัดซื้ออุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

   
15,000 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - 17,500 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 6   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายหน้าท่ี - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน 500 - - 500 
๔. ประเมินผลและสรุปผล - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 6 500 - - 500 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 7   กิจกรรมการทดสอบระดับชาติ (o-net) 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายหน้าท่ี - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน 10,000 - - 10,000 
๔. ประเมินผลและสรุปผล - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 7 10,000 - - 10,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 
ระดับผลการทดสอบระดับชาติ(โอเน็ต) 

 
ผลการเรียน เฉล่ียร้อย

ละ 
ผลการทดสอบ

ระดับชาติ(โอเน็ต) 

 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  

      นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 
      นักเรียนมีความสามารถในการแข่งในระดับชาติ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
๗.๑  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
๗.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
๗.๓  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิชิตพล   ผดุงพล 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
๒ ๖ ๑๐ - - - ๑๙ 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

๑ ๑.๑.๕ ๒ ๒.๓ ๓ ๓.๕ 
 

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(1) (1.1.4) (2) (2.5, 2.6) (3) (3.1, 3.2) 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับข้ันของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จ
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ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู ้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งเป็น
หลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของ
ผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
และเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการ
ทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิง
หนึ่งส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ 
และพร้อมท่ีจะนำประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 
            ๑. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ร้อยละ ๘๕ ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 

 กิจกรรมจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
-จัดทำหลักสูตรของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวบรวมหลักสูตรของ
แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และนำมาจัดทำ
หลักสูตรสถาน 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ๑,๐๐๐ 

พิชิตพล  
ผดุงพล 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระทุก
สาระ 

๒ 

ประเมินติดตามการใช้
หลักสูตร 
-จัดทำแบบประเมิน
หลักสูตร 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ๑,๐๐๐ 

พิชิตพล  
ผดุงพล 

๓ 

สรุปและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ 
-ประเมินผลกิจกรรม 
 

          ✓  

๒๐๐ 
พิชิตพล  
ผดุงพล 
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๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ ๒    โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน  ๒,๒๐๐ บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

๑. จัดทำหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม
หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำมาจัดทำ
หลักสูตรสถาน 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

๒. จัดทำแบบประเมินหลักสูตร ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๓. ประเมินผลกิจกรรม ๒๐๐ - - ๒๐๐ 

รวมกิจกรรมที่ ๑ ๒,๒๐๐ - - ๒,๒๐๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 

ร้อยละ ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล             

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
     สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ            

๗.๒ โรงเร ียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ ่นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
 
 



67 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

ชื่อโครงการ  โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
   และจิตสาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
 (๑,๓,๔) (๗,๘)  (๑๐) (๑๔) (๑๕) ( - ) (๑๙) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(๑) (๑.๑, ๑.๒) (๒) (๒.๓,๒.๖) (๓) (๓.๑) 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกๆ คน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ 
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็ก
และเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศในอนาคต  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จึงมีการ
สร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน
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สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มตามความสามารถ โดยกำหนดจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทั้งใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และ

ทักษะด้านวิชาชีพ 
๒.๒ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ

สุนทรียภาพด้านดนตรี- ศิลปะ การแสดงและส่ิงประดิษฐ์ ในระดับจังหวัดและในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ร้อยละ  ๔๐  
        ๓.๑.๒  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ 
วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-ศิลปะ การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับจังหวัดและในระดับที่สูงขึ้นไป    
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเห็นความสำคัญและมี
ทัศนคติท่ีดีในการร่วมกิจกรรม  

 ๓.๒.๒  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี- ศิลปะ การแสดงและส่ิงประดิษฐ์ ในระดับจังหวัดเหมาะสมกับกิจกรรม 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 

- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน  เสนอ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตัดสินกิจกรรมการ
แข่งขัน คำส่ัง
ปฏิบัติงานตาม
โครงการการฝึกซ้อม
นักเรียน 
- สำรวจรายการท่ีเปิด
ให้มีการแข่งขัน 
- เสนอโครงการ 

✓            

๕๐๐ ผู้บริหารและ
ครูทุกคน 

๒ 

-  ฝ ึ กซ ้ อมน ั ก เร ี ยน
ตามท่ีได้รับผิดชอบ 
- สอบถามความ
เพียงพอของวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ฝึกซ้อม 
- สังเกตการณ์ฝึกซ้อม 

 ✓           

๘๐,๐๐๐ ผู้บริหาร ครู
ทุกคน และ
นักเรียนท่ีได้
เป็นตัวแทน
เข้าร่วม
แข่งขัน 

๓ 
- ส่งนักเรียนร่วม
แข่งขัน 

  ✓          

๒๕,๐๐๐ ผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

๔ 
- รายงานประเมินผล
การดำเนินโครงการ 

   ✓         
๓๐๐ ณัฐชฎาภรณ์  

ศรีสมบูรณ์ 
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๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม จำนวน  ๑๐๕,๘๐๐  บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน ๕๐๐ - ๕๐๐  
๒. ฝึกซ้อมนักเรียนตามท่ีได้รับผิดชอบ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  
๓. สอบถามความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ที ่ ใช ้ในการ

ฝึกซ้อม 
๕๐,๐๐๐ -  ๕๐,๐๐๐ 

๔. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขนั  ๒๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๕. รายงานผล ๓๐๐ - ๓๐๐  

รวมกิจกรรมที่ ๑ ๑๐๕,๘๐๐ - ๓๕,๘๐๐ ๗๐,๐๐๐ 
  
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมเข้าแข่งทักทักษะวิชาการฯ ได้
แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง 
และทักษะด้านวิชาชีพ 

สำรวจ แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes)  
๑. สำรวจ 
๒. สอบถาม 

 
๑. แบบสำรวจ 
๒. เอกสารผลการแข่งขัน 

๑. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้าน
วิชาชีพบนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับจังหวัดและใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ นักเรียนเห็นความคำสำคัญและมีความสุขในการนำเสนอผลงาน                   
๗.2 นักเรียนมีทัศนะคติท่ีดีต่อการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ชื่อโครงการ  โครงการเรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๓   จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ  คงยัง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(๒) (๖) (๙)  (๑๓)  (๑๖)   (๑๙) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 (๑) (๑.๒.๑) (๒) (๒.๕) (๓) (๓.๑) 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 และ
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย   ทั้งกิจกรรมทาง
วิชาการซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  สืบค้น  ข้อมูล
เกี่ยวกับพรรณไม้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   มีบทบาทในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เผยแพร่ความรู้ และท่ีสำคัญคือ นักเรียนมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 เพื่อให้การดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์   และดำเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง  ยั่งยืน  โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  จึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่อง  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยกำหนด
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เขตพื้นที่ในโรงเรียนให้นักเรียนรับผิดชอบในการดูแล  และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี ่ยวกับพรรณไม้ในเขต
รับผิดชอบท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
วัตถุประสงค ์
 

๑. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   และการเก็บรักษา 
2. เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 
3. เพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
4. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเป็นโครงการตาม

พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เป้าหมาย 
 
 ด้านปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้เรียนรู้  ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 90  
 ด้านคุณภาพ  นักเรียนทุคน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  และดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีจิตสำนึก
ในคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รักและภาคภูมิใจในโรงเรียน   
       
 ๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 

ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน สวนพฤก
ศาสตร์โรงเรียน  เพื่อ
จัดทำโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

✓             
ฉวีวรรณ   

คงยัง 

๒ 
1. เสนอโครงการต่อ

ผู้บริหาร 
 

 ✓            
ฉวีวรรณ   

คงยัง 
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๓ 

1. คณะกรรมการวางแผน  
กำหนดเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ  ของนักเรียน
ในระดับช้ันต่างๆ 

 

  ✓           
ฉวีวรรณ   

คงยัง 

๔ 
คณะกรรมการแจ้ง
นักเรียนแต่ละระดับ 

   ✓          
ฉวีวรรณ   

คงยัง 

๕ 
 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
เรียนรู้  ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
ฉวีวรรณ   

คงยัง 

๖ 
สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 

          ✓   
ฉวีวรรณ   

คงยัง 

๗ 
รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

          ✓   
ฉวีวรรณ   

คงยัง 
 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที ่๓ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้  

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. อบรมเพิ่มพูนความรู้สวนพฤกษศาสตร์ ๒,๐๐๐  ๒,000  
๓. กำหนดพื้นท่ีศึกษา     
๔. สำรวจพรรณไม้ในพื้นท่ีท่ีศึกษา     
๕. บันทึกภาพหรือวาดภาพพฤกษศาสตร์ ๕๐๐  ๕๐๐  
 ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ ๕๐๐  ๕๐๐  
 การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ท่ีสมบูรณ์ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
 รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๑ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  
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๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
1. โรงเรียนมีตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   

 
การเก็บรวมรวมพรรณไม ้

 
ทะเบียนพรรณไม ้

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๑. นักเรียนมีจิตสำนึก มีความรักเห็นคุณค่าของการ 
   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.นักเรียนร่วมการดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน 
๓.นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง   
    เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

- สังเกต 
 -การรายงายผลปฏิบัติ 
-บันทึกการใช้สวน
พฤกษศาสตร์ 

- แบบสังเกต 
- แบบรายงาน 
-แบบบันทึกการใช้สวน
พฤกษศาสตร์ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน 
  2. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. เช่ือมต่อกันด้วยระบบข้อมูล 
  4. ศึกษาค้นคว้า เกิดผู้เช่ียวชาญ เกิดผลงานทางวิชาการ 
  5. ผู้ปฏิบัติ จะรู้จักใช้สื่อกับธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว ในการเรียนรู้ รู้จักตั้งคำถาม หาคำตอบ ช่าง
สังเกต และค้นคว้า 
  6. มีจิตสำนึกที่ดี เห็นคุณและรู้ค่า ทำให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ไม่คิดทำลาย และมีแนวคิดที่จะ
อนุรักษ์สืบไป 
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ชื่อโครงการ  โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลลิษา แก้วประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕9-๒๕63 )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
2, 3 - - - - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษา
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

(1) 1.1 / 2, ๖ (2) - (3) - (4) - 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
      เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง ปัจจุบันใน
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องค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนา  งานให้มี
กระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที ่ดีต่อโรงเรียน  ดังนั้น 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้มองเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้คณะ
ครูและนักเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าชมและ 
ปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 
 2.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน  ใน
พื้นท่ีเขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ   
 2.2 เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  3.1.1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียน ร้อยละ 100   
  3.1.2. คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียน ร้อยละ 80 
  3.1.3. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเปิดรั้วโรงเรียน ร้อยละ 80 
        ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขต
บริการ และผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ มีความพึงพอใจโครงการเปิดรั้วโรงเรียนระดับมากขึ้นไป 

 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ เสนอโครงการ  ✓           - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 

๒ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการเปิดรั้ว
โรงเรียน 

 ✓           - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 
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๓ ประชุมวางแผน  ✓           - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 

๔ 
ดำเนินโครงการเปิดรั้ว
โรงเรียน 

    ✓        5,000 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 

5 
สรุปผล/ประเมินผล
โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 

     ✓       - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 
 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
จำนวน  5,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี 
รายการ งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 

๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ     
๒. ประช ุมวางแผนการดำเน ินงาน ออกคำส่ังแต ่ง ต้ัง

คณะกรรมการดำเนินงาน 
    

๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน     
๔. สำรวจจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ

ระดับชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ในเขตบริการและพื ้นท่ี
ใกล้เคียง 

    

5. จัดโครงการเปิดรั้วโรงเรียน    5,000 
6. ประเมินผลโครงการ     
7. รายงานผลการประเมินโครงการ     

รวมกิจกรรมที่ ๑    5,000 
  
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน เข้าร่วมโครงการเปิดรั้ว
โรงเรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ 
เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียน 

 
- ประเมินจากการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เปิดรั้วโรงเรียน 

 
- แบบลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
3. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วม
กิจกรรม โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ และผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่างๆ มีความพึงพอใจโครงการเปิดรั้ว
โรงเรียนระดับมากขึ้นไป 

- การประเมินจาก
แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 7.1 เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ คณะครูและ  
นักเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น  
 7.2 คณะครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์   
 7.3 จำนวนนักเรียนท่ีตัดสินใจสมัครเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ปีการศึกษา 2565 เพิ่มมากขึ้น 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต 
             สาธารณะ 
กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป     บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(4)  - - - - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
 (1)   (1,2,4) - - - - 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
      วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระบุว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม ทีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ข้อท่ี 3 ว่า มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้การ
พัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์และบรรลุจุดมุ่งหมาย ข้อท่ี 3 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
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 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   
๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายและนันทนาการ 
 

๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  ผู ้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

 ๓.๒.๒  ผู ้เร ียนมีระดับความรักในการออกกำลังกายและนันทนาการอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)  

 ๓.๒.๒  นักเรียนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายและนันทนาการอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

  ✓          60,000 
วสันต์ศิริ 

๒ กิจกรรมกรีฑาอำเภอ     ✓        72,000 วสันต์ศิริ 

๓ 
กิจกรรมฝึกกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
26,250 

วสันต์ศิริ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 2     โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ    จำนวน  158,250 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน 500   500 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการกำเนินการแต่ละสี 500  250 250 
๓. ดำเนินการกำหนดโปรแกรมการแข่งขัน  500  250 250 
๔. ฝึกซ้อมกีฬา กองเชียร์ 40,000  20,000 20,000 
5. ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายใน 18,000 2,000 8,000 8,000 
6. ประเมินผลกิจกรรม 500   250 250 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 60,000 2,000 28,750 29,250 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมกรีฑาอำเภอ 

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน 500   250 250 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย 1,000 500 500   
๓. ฝึกซ้อมกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเรด  60,000   20,000 40,000 
๔. ดำเนินการแข่งขัน  10,000  5,000 5,000 
๕. ประเมินผลกิจกรรม 500  250 250 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 72,000 500 26,000 45,500 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน 500  250 250 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย 500  250 250 
๓. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 500   500 
๔.  ฝึกซ้อมกีฬา 24,250  14,250 10,000 
๕. รายงานผลกิจกรรม 500  250 250 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 26,250  15,000 11,250 
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๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
ผู้เรียนมีสุขภาพทางกายแข็งแรง 

 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกาย 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๑. ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
๒. ผู้เรียนมีความรักในการออกกำลังกายและนันทนาการ 

สอบถาม 
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๗.๒ ผู้เรียนมีความรักในการออกกำลังกายและนันทนาการ 
๗.๓ ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาและนันทนาการ 

 ๗.๔ ผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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ชื่อโครงการ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓   จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
 (๔) (๗)  (-) (๑๔) (๑๖) ( ๑๘ ) (๑๙) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(๑) (๑.๑.๒, ๑.๒.๖) (๒) (๒.๕) (๓) (๓.๑) 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการ
วางแผนตัดสินใจและกระทำในส่ิงท่ีควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคต
ของชาติ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
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สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นมาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง   
ร้อยละ 80 
        ๓.๑.๒  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง      
ร้อยละ  ๘๐ 
        ๓.๑.๓  นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ  ๘๐ 
 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

 ๓.๒.๒ นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑. 

- ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน   
- เสนอโครงการ 
- ประชุมนักเรียนเพื่อ
แจ้งวัตถุประสงค์ 

✓            

- ผู้บริหารและ 
ครูทุกคน 

๒. กิจกรรมเล้ียงหมู             33,000 ณัฐธิสา ยิ่งดำนุ่น 
๓. กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่             59,200 กอบกุล ยังแดง 
๔. สวนมะนาว             ๒,๕๐๐ สำเริง  กัณรงค์ 
๕. สวนปาล์ม             ๕๖,000 อธินาถ ไตรรัตน ์
๖. สวนมะพร้าว             10,900 พิกุล  เถาถวิล 

๗. สวนมะม่วงหิมพาน  
          

 
33,000 กรรณิการ์     

ชูบุญทอง 

๘. ผักปลอดสารพิษ  
          

 
59,200 วิระศักดิ์            

จันทรธนู 

๙. ธนาคารขยะ  
          

 
- นิพนธ์   

ยอดศรี 

๑๐. 
- รายงานประเมินผล
การดำเนินโครงการ 

           ✓ 
- ณัฐชฎาภรณ์   

ศรีสมบูรณ์ 
 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑. สวนมะม่วงหิมพาน             33,000 กรรณิการ์ บุญทอง 
๒. ผักปลอดสารพิษ             59,200 วิระศักดิ์  จันทรธนู 
๓. ธนาคารขยะ             - นิพนธ์  ยอดศรี 

๔. 
- รายงานประเมินผล
การดำเนินโครงการ 

           ✓ 
- ณัฐชฎาภรณ์ 

ศรีสมบูรณ์ 
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๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที ่๓ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  ๑๖๓,๘๐๐  บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ เล้ียงหมู 

๑. จัดซื้ออาหารหมู 24,000 - 24,000 - 
๒. ฉีดยาหม ู  3,000 - 3,000 - 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์คอกหมู 6,000 - - 6,000 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 33,000 - 27,000 6,000 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  เล้ียงไก่ไข่ 

๑. จัดซื้ออาหารไก่ 55,200 - 55,200 - 
๒. อุปกรณ์ใส่ไข ่  1,000 - - 1,000 
๓.  ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงไก่ไข่ 3,000 - - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 59,200 - 55,200 4,000 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๓  สวนมะนาว 

๑. ค่าต้นมะนาว - - - - 
๒. ค่าปุ๋ย ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - 
๓. ค่าดูแลรักษาสวนมะนาว ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

รวมกิจกรรมที่ ๓ ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ - 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๔  สวนปาล์ม 

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. ตัดแต่งทางปาล์ม ๕,000 ๕,000 - - 
๓. ตัดหญ้าสวนปาล์ม ๕,000 ๕,000 - - 
๔. ใส่ปุ๋ยปาล์ม 20,000 - 20,000 - 
๕. ตัดผลปาล์ม 2๖,000 - 2๖,000 - 
๖. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๔ ๕๖,000 ๑๐,๐๐๐ ๔๖,000 - 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๕  สวนมะพร้าว 

๑. ค่าต้นมะพร้าว 7,500 - - 7,500 
๒. ค่าปุ๋ย 1,400 - 1,400 - 
๓. ค่าอุปกรณ์ในการดูแลสวนมะพร้าว 2,000 - - 2,000 

รวมกิจกรรมที่ ๕ 10,900 - 1,400 ๙,๕๐๐ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมสวนมะม่วงหิมพาน 

๑. Plan วางแผน 
   - ประชุมวางแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนด
เป็นที่ปลูก และคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก รวมทั้งจัดหา
กล้าไม้และจัดหาอุปกรณ์และเตรียมวัสดุสำหรับใช้ปลูก 

- - - - 

๒. Do ปฏิบัติ 
   - การปลูก 
   - การดูแลบำรุงรักษา 

๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - 

๓. Check ประเมินผล 
   - ติดตามผลการดำเนินงาน 
   - ประเมินผล 

- - - - 

๔. Act ปรับปรุง แก้ไข 
   - สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๖ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - 



88 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๗  ผักปลอดสารพิษ 

๑. ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ - - - - 
๒. ประชาสัมพันธ์ - - - - 
๓. ดำเนินการ   

     - จำทำแปลงผัก 
     - เพาะเมล็ด 
     - ปลูก/ดูแลรักษา 
     - เก็บผลผลิต 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

๔. จำหน่าย/จัดทำบัญชี - - - - 
๕. สรุปผลการดำเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๗ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๘  ธนาคารขยะ 

๑. ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ - - - - 
๒. ประชาสัมพันธ์ - - - - 
๓. ดำเนินการ   

     - จำทำคอกขยะ 
     - จัดทำท่ีแยกขยะ 

- - - - 

๔. จำหน่าย/จัดทำบัญชี - - - - 
๕. สรุปผลการดำเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๘ - - - - 
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๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

ผลผลิต  (Outputs) 

๑. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

สำรวจ แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 

สำรวจ แบบสำรวจ 
๑. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 
ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
๗.๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง

ถูกต้อง                   
๗.2 นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนธนาคาร 
กลยุทธ์ที่ ๓  จัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลลิษา แก้วประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕9-๒๕63 )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
1, 4 - - - - 18 - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษา
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

(1) 1.2/1 (2) - (3) - (4) - 
    
๑. หลักการและเหตุผล 

      เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ดังนั้น โรงเรียนธนาคารจึงเป็นอีกหนึ่งท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและ
เป้าหมายท่ีชัดเจนอีกท้ังน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช มาเป็นแนวทางจัดต้ังโรงเรียนธนาคาร เป็นธนาคารจำลองท่ีดำเนินการโดยนักเรียน 
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๒. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู ้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
 2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีข้ันตอน 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้ 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดบัญชีของโรงเรียน
ธนาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
        ๓.๑.๒  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจำปีการศึกษา 2564 ใช้บริการโรงเรียนธนาคาร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจำปีการศึกษา 2564 มีความพึงพอในโรงเรียนธนาคาร
มัธยมวิภาวดีระดับมากขึ้นไป 
 

 ๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ เสนอโครงการ  ✓           - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 

๒ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียน
ธนาคาร 

 ✓           - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 

๓ ประชุมวางแผน  ✓           - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 

๔ ฝาก/ถอน ประจำวัน  ✓ ✓ ✓ ✓        500 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 
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5 
สรุปยอดเงินประจำภาค
เรียน 

     ✓       - 
ลลิษา  

แก้วประสงค์ 
 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ ๓     โรงเรียนธนาคาร     จำนวน  500 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  โรงเรียนธนาคาร     

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. มอบหมายหน้าท่ี     
๓. ดำเนินการตามแผน    500 
๔. ประเมินผลและสรุปผล     
5. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๑    500 
  
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน เปิดบัญชีของโรงเรียนธนาคาร 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ใช้บริการโรงเรียนธนาคาร 
 
 

 
- ประเมินจากการเปิดบัญชี
ของโรงเรียนธนาคาร 
- ประเมินการใช้บริการ
โรงเรียนธนาคาร  

 
- แบบฟอร์มเปิดบัญชี 
- ใบฝาก/ถอนของสมาชิก
โรงเรียนธนาคาร 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
นักเรียนมีความพึงพอในโรงเรียนธนาคารมัธยมวิภาวดีระดับ
มากขึ้นไป 
 

- การประเมินจาก
แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 7.1 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7.2 นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 7.3 นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีข้ันตอน 
 7.4 นักเรียนมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
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ชื่อโครงการ  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
กลยุทธ์ที่  2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป     บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกอบกุล ยังแดง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย ์
(๑) 

ด้านคุณภาพ 
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 

(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุบำรุง 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

(๖) 

ด้าน
มาตรการ 
ส่งเสริม 

(๗) 
ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 

(4) (6) (9) (13, 14) (15, 16) (17) (20) 

มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    
คุณภาพผู้เรียน 

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(1) (1.2) (2) (2.5) - - 

 
หลักการและเหตุผล 

 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
  โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นส่ิงสำคัญท้ังการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งท าให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิด
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โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถนำช่ือเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนอีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
เพราะโรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กำหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานท่ีในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึง
ได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกำหนด 
2.3 เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 

๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 

๓.๑.๑  ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

๓.๒.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา  
๓.๒.๒  โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค. ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
และบริการสาธารณะ ✓   ✓   ✓   ✓   10,000 

นายสำเริง 
กัณรงค์ 

๒ กิจกรรมจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ✓   ✓   ✓   ✓  ✓ 3,000 

นายธีระพงษ์ 
ร่วมพันธ ์

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จำนวน  13,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. ดำเนินงาน 10,000 - - 10,000 
๓. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 10,000 - - 10,000 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. ดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) 3,000 - - 3,000 
๓. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 3,000 - - 3,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1. ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๑. เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และรับบริการความรู้ต่าง ๆ จากสถานศึกษา 
7.2 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 

  7.3 ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
  7.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหาร  
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

7.5 สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันต่าง ๆ มีการ
ประสานความร่วมมือกันพัฒนางานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารท่ัวไป 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
- - 9 - - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

- - 2 2.2 , 2.6 - - 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
      ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ี
มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 
๒.๑ เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม          

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารท่ัวไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็น      

ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
๒.๓ เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมี      

ประสิทธิภาพ   
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรภายในโรงเรียน ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย
ร้อยละ 80  
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 
งานปรับปรุงพฒันาห้อง
สำนักงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5,000 
วสันต์ศิริ 

๒ 
งานจัดซื้อครุภัณฑ์
อุปกรณ์สำหรับการ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5,000 
วสันต์ศิริ 

๓ 
งานระบบธุรการของ
สำนักงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6,000 
วสันต์ศิริ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 5  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารท่ัวไป  จำนวน  16,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  งานปรับปรุงพัฒนาห้องสำนักงาน 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.1  เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

    

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ปรับปรุงระบบสายไฟ 
2.2 ปรับปรุงจุดรับบริการ 

 
5,000 

  
2,000 

 
3,000 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

    

๕. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี ่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

    

รวมกิจกรรมที่ ๑ 5,000  2,000 3,000 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน   
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.2 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

    

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 จัดซื้อโต๊ะทำงานบุคลากร  
2.2 ช้ันเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 ตู้ 

 
3,000 
7,000 

   
3,000 
7,000 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

    

๕. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี ่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 
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รวมกิจกรรมที่ ๒ 10,000   10,000 
  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3  งานระบบธุรการของสำนักงาน 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.3 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

    

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 กระดาษ A4 20 ดรีม 
2.2 แฟ้มสัน 3 นิ้ว 1 โหล  
2.3 สมุดเซ็น 2 แฟ้ม 
2.4 ชุดแท่นประทับหมึกสีน้ำเงิน 
2.5 เทปเยื่อกาว 2 หน้า ครึ่งโหล 
2.6 ตรายางสำเนาคู่ฉบับ 
2.7 ลวดเสียบกระดาษ 1 โหล 
2.8 ซองใส่เอกสารสีน้ำตาล 
2.9 ซองหนังสือราชการ 
2.10 สมุดเบอร์ 2 
2.11 ทะเบียนหนังสือรับ ครึ่งโหล 
2.12 ทะเบียนหนังสือส่ง ครึ่งโหล 
2.13 ลวดเย็บกระดาษ No.3-1M 1 โหล 
2.14 ลวดเย็บกระดาษ No.10-1M 1 โหล 

 
2,000  
2,000 
1,000 
500 
400 
100 
400 
400 
200 
400 

1,000 
1,000 
300 
300 

   
2,000  
2,000 
1,000 
500 
400 
100 
400 
400 
200 
400 

1,000 
1,000 
300 
300 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

    

๕. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี ่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

    

รวมกิจกรรมที่ 3 10,000   10,000 
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๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๔. การทำงานของบุคลากรมึความสะดวกขึ้น 
๕. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 

 
สอบถาม 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๑. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีใช้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 80 
๒. บุคลากรโรงเรียนมัธยมมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ 
90 

ประเมิน 
ประเมิน 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
๗.๒ มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๗.3 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ 
       ให้บริการ  
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ชื่อโครงการ  โครงการเยาวชนจิตอาสา 
กลยุทธ์ที่ 1,2   1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
    และจิตสาธารณะ 

กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป   บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ 
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 

(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม 

(๔) 

ด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรกา
รส่งเสริม 

(๗) 
ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 

(1) (5) (12) - - (17,18) - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

(1) (1.2.1) - - (3) (3.1) 
    
หลักการและเหตุผล 

 
      เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑   
 ด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ไดเล็งเห็นความสําคัญของนักเรียนที่จะเปนกําลังสําคัญของชาติ 
ในอนาคต จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาขึ้น  เพื่อเปนการสนับสนุนการเรียนการ สอนโดย
เสริมสรางความรูและทักษะในการดํารงชีวิตใหแกนักเรียนและเปนกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน 
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาและมีคุณธรรม โดยสอดแทรกจิตวิทยา ใหเด็ก ๆ ไดรูถึงระเบียบ
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วินัย ความ สามัคคี รูจักหนาท่ีและปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม และยังเปนการชวยสรางความใกลชิดระหวาง
ครู นักเรียน และชุมชน ใหเกิดความรวมแรงรวมใจ ในการสรางกิจกรรมที่ดีตอสวนรวมตอไป โครงการจิต
อาสาจึงเปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีจิตอาสาเพื่อกระตุนใหแตละคนไดลุกขึ้นมาทําความดีกัน เพื่อ
โรงเรียนและชุมชนของเราจะไดงดงาม สะอาด และเรียบรอยยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  

2.1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา
ชุมชน  

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้ตระหนักถึงคุณค่าของความมีจิตอาสาต่อ

ชุมชนอย่าง แท้จริง   
    

๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีทุกระดับชั้นเขารวมโครงการจิตอาสา คิดเปนรอยละ 
100           
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีทุกระดับชั้นเปนผูมีจิตสาธารณะชวยเหลือ ผูอื่นอยู
เสมอ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ - อบรมจิตอาสา 904 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1,000 จุฬาวรรณ 

๒ 
- บำเพ ็ญประโยชน ์ ต่อ
โรงเรียนและชุมชน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1,000 จุฬาวรรณ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่  1, 2  โครงการจิตอาสา จำนวน  2,000  บาท  
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 รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  อบรมจิตอาสา 904  
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.4 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.5 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

1,000 - 1,000 - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2 จัดเตรียมสถานท่ีและอาหารว่างสำหรับวิทยากร 
2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

- - - - 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 1,000 - 1,000 - 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.1 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

1,000 - 1,000 - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

- - - - 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  

- - - - 
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4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้ที ่ เกี ่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 1,000 - 1,000 - 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
- เชิงปริมาณ  
1.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  
จำนวน  12  ห้อง 
- เชิงคุณภาพ  
2.1 นักเรียนสามารถใช้ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์โครงการ 
เรียนรู้ ปฏิบัติการ และรับใช้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
ต่อชุมชนที่ตน อาศัยอยู่รวมถึงมีความรักและหวงแหนความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนด้วย 

สังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรมและทำแบบ

ประเมิน 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
- นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
- นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สังเกตประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานการปฏิบัติงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 ผู้เรียนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน  
7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
7.3 นักเรียนมีจิตสำนึก  ตระหนักถึงคุณค่าของความมีจิตอาสา 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 

(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม 

(๔) 

ด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 
ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 

(1) (5) - (13,14) - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

(1.2) (1) - - - - 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
      เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑   
 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น
โรงเรียนตระหนักว่า โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและความช่วยเหลือ
จากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง
ในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะมีการประสานงาน ติดต่อและ
แลกเปล่ียนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข อีกท้ังโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์



107 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
ความสำเร็จในการเรียนของเด็กท้ังสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรท่ีจะได้รู้จักกับครู รับรู้นโยบาย  แนวการ
จัดการเรียนการสอน ระเบียบของโรงเรียน เพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดดำเนินการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อใหส้อดคล้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 
   
๒. วัตถุประสงค์ 
  
 ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๒.๓  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

  
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  จำนวน  12  ห้อง  
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
จนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ งบ 
ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 

พ.
ค

. มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

ต.ค
 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.

ย 

1 ติดตามนักเรียนระหว่าง
เรียน 
-แบบติดตาม 
-เวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 
-ตรวจเครื่องแต่งกาย 

             
500 
500 
500 
500 

 
จุฬาวรรณ 
ฉวีวรรณ 
ธีระยุทธ 

จุฬาวรรณ 
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-ขับขี่ปลอดภัย 
2 ประชุมผู้ปกครอง             10,500 จุฬาวรรณ 
3 เย่ียมบ้านนักเรียน             20,000 จุฬาวรรณ 
4 คัดกรองนักเรียน             - จุฬาวรรณ 
5 ต่อต้านยาเสพติด             5,000 บัณฑิต 
6 สุดสัปดาห์             3,300 กอบกุล 
7 ส่งต่อ             - จุฬาวรรณ 

 
๖. งบประมาณที่ใช้  

 
 กลยุทธ์ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน  40,800  บาท  
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  ติดตามนักเรียนระหว่างเรียน 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.6 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.7 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

- - - - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1  จัดทำแบบบันทึกต่างๆ  
2.2  ครูติดตามนักเรียนระหว่างเรียน 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 2,000 - - 2,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  ประชุมผู้ปกครอง 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.3 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.4 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

- - - - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 เตรียมสถานท่ี (ป้าย)  
2.2 อาหารว่าง  
2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
500 

10,000 

 
- 
- 

 
- 

10,000 

 
500 

- 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที ่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๒ 10,500 - 10,000 500 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  เย่ียมบ้านนักเรียน 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.5 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.6 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

- - - - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 คุณครูเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน (น้ำมันเช้ือเพลิง) 

 
20,000 

-  
20,000 

- 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 20,000 - 20,000 - 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 4  คัดกรองนักเรียน 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.7 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.8 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

- - - - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียน 

- - - - 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒.  กิจกรรมแข่งขันการจัด บอร์ด/นิทรรศการกิจกรรม 

ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
- - 2,000 - 

๓.  กิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหารว่าง 

- - 2,000 - 

๔. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- จดซื้ออุปกรณ์สำหรับเดินรณรงค์ 

- - - 1,000 

๕. รายงานผล - - - - 
รวมกิจกรรมที่ ๕   ๔,000 ๑,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมสุดสัปดาห์ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมรายสัปดาห์ - - - - 
๒. ดำเนินงาน  

- ของท่ีระลึก 3,000 - 
 

3,000 - 
3. รายงานผล (กระดาษ a4) 300 - - 300 

รวมกิจกรรมที่ 6 3,300 - 3,000 300 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมส่งต่อ 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.1 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ประชุมช้ีแจงวางแผน 

- - - - 

๒. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ครูท่ีปรึกษาส่งต่อระบบดูแลนักเรียน 
2.2 โรงเรียนส่งต่อหน่วยงานภายนอก 

- - - - 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

- - - - 

๔. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน  
4.2 รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

- - - - 

๕. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.9 เสนอกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
ประชุมช้ีแจงวางแผน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 7 - - - - 
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๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
- เชิงปริมาณ  
        นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  
จำนวน  12  ห้อง 
- เชิงคุณภาพ  
        พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
-ร ้อยละ  80 ของผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการตามกิจกรรม 
-นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกัน 
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองจนเป็นคน ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ สังคม ปัญญาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ประเมินโครงการ 
 

สังเกตประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน 
 

รายงานการปฏิบัติงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 7.๑ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
 7.๒ ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

7.๓ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนท่ีสมบูรณ์
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
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ชื่อโครงการ  วันปฐมนิเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต  
   สาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระยุทธ รัตนสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
คร ู
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 

(๓) 

ด้านประชาสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม 

(๔) 

ด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

(๖) 

ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
(1) (-) (-) (-) (16) (17,18) (19) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

(1.2) (1) (-) (-) (-) (-) 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการ
แก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินชีวิต
ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 
  การปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ผู ้บริหาร บุคลากร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ใน
โรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญยิ่ง ท่ีจะต้องจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบถึงนโยบายหลักสูตรการศึกษา



114 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อ
โรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 
  ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนท่ีเข้ามาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2564 ได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย
การดำเนินการ การจัดการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน อีกท้ังยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมัธยมวิภาวดีจึงจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะนำโครงสร้างขององค์กร 
ผู้บริหารและบุคลากร  อาคารสถานท่ี  กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน 

2.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียนใหม่เตรียมความพร้อมให้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อน
นักเรียน  
       
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
        ๓.๑.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนท่ีเข้าใหม่ และมีความ
ตระหนัก รักโรงเรียนในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 

 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย  ธีระยุทธ 

๑ 
ประชุมคณะครูศึกษา
สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 

 
✓        

     

 
 ธีระยุทธ 

๒ 
จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 

 
✓      

     

 
ธีระยุทธ 
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๓ 
ประชุมครูในโรงเรียน  
ช้ีแจง  มอบหมาย  
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 

 
✓      

     

 
ธีระยุทธ 

๔ ดำเนินการตามโครงการ   ✓          

8,000 ธีระยุทธ 

5 

ติดตาม  กำกับ  
แก้ปัญหา  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประสบ
ผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

 

 ✓     

     

 

ธีระยุทธ 

6 
สรุป  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ
ผู้อำนวยการ  ตามลำดับ 

  ✓     

     

 
 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 กลยุทธ์ที่ 2     โครงการวันปฐมนิเทศ     จำนวน  8,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 6  วันปฐมนิเทศ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน ………… ………… ………… ………… 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการ   ………… ………… 3,000 ………… 
๓. ค่าจัดทำป้ายไวนิล  ………… ………… ………… 500 
๔. ค่าจัดทำคู่มือและเอกสาร   ………… ………… ………… 2,500 
5. ค่าจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ (รับน้อง) ………… ………… ………… 2,000 
6. รายงานผล ………… ………… ………… ………… 

รวมกิจกรรมท่ี 6 8,000 
 
 
 
 
 
 



116 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนใหม่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ตรวจรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม แบบสังเกต 
 ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนใหม่ ได้รับรู้แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน  
 ๗.๒ ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๗.๓  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
 7.4 สามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ ในการเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมวิภาวดี อย่างมี
ความสุข 
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ชื่อโครงการ  วันปัจฉิมนิเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต  
   สาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ด้านคุณภาพ
ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(1) - - - (16) (17,18) (19) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(1.2) (1) - - - - 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
     เมื ่อสิ ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อสถาบันใน
อุดมศึกษา ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ
ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษาซึ่งความพร้อม
ทางด้านจิตใจ  มีความสำคัญเป็นพิเศษ 
 ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2564 ก่อนท่ีจะสำเร็จการศึกษา   
จากโรงเรียน ทางแผนกกิจกรรมจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเอง
และสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษา
และ มีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีจบการศึกษา   
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับแนะแนวทางการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพแก่นักเรียนท่ีจบการศึกษา  

  
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ  100 
        ๓.๑.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศร้อยละ  100 
          
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และมี
ความตระหนัก รักโรงเรียนในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 

 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย   

๑ 
ประชุมคณะครูศึกษา
สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 

     ✓  

     
 

- รัตนาภรณ์ 

๒ 
จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 

     ✓       
- 

รัตนาภรณ์ 

๓ 
ประชุมครูในโรงเรียน  
ช้ีแจงมอบหมายแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

          ✓  
- 

รัตนาภรณ์ 

๔ ดำเนินการตามโครงการ           ✓  5,000 รัตนาภรณ์ 

5 

ติดตามกำกับแก้ปัญหา  
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบ 
ร้อยประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 

          ✓  

- 

รัตนาภรณ์ 
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6 
สรุป รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่ออำนวยการ  
ตามลำดับ 

          ✓  
- 

รัตนาภรณ์ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 2     โครงการวันปัจฉิมนิเทศ     จำนวน  5,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  ปัจฉิมนิเทศ 
๑. ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 1,000 - - 1,000 
2. จัดทำบายศรีสู่ขวัญ 5,00 - - 5,00 
3. วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 2,500 -  2,500 
4. วัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลประเมินผลกระดาษ A4 500 - - 500 
5. ป้ายไวนิล ปัจฉิมนิเทศ 500 - - 500 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 5,000 - - 5,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
    นักเรียนภูมิใจในความสำเร็จ 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม แบบสังเกต 
    ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ นักเรียนท่ีจบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ  
  ๗.๒ ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๗.๓ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
  7.4 นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนท่ีจะศึกษาต่อ 
  7.5 นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(4) - - (13,14) - - (19) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

(1.2) (4) - - - - 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
     การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแล
สุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยท่ีดี
และเพียงพอต่อความต้องการ 
 2.2 เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
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 2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
 2.4 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
 2.5 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
 2.6 เพื่อจัดเรือนพยาบาลให้พร้อมเป็นท่ีให้บริการอย่างสมบูรณ์       
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียน ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย ร้อยละ 100   
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงดี   
 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

๑ 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมกำหนด
โครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมครูช้ีแจง
โครงการ 
- จัดกิจกรรมโครงการ 

✓ ✓           

 
- 

รัตนาภรณ์ 

 

ขั้นดำเนินการ 
- ประสานผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดกิจกรรมดังนี้ 
- การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก 
- คัดกรองนักเรียนท่ีมี
ภาวะโลหิตจาง 
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๒ 

- ช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง 
นักเรียนทุกคน 
- ตรวจสายตานักเรียน 
- กิจกรรมควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 

รัตนาภรณ์ 

๓ 

ขั้นตรวจสอบและ
ประเมิน 
- รายงานผลการดำเนิน 
โครงการ 

          ✓  

- 

รัตนาภรณ์ 

๔ 

ขั้นปรับปรุง แก้ไข
นำไปใช้ 
- นำผลการประเมินมา
ปรับปรุง แก้ไข  
ข้อบกพร่องสำหรับการ 
ปฏิบัติงานในปีต่อไป 

          ✓  

- 

รัตนาภรณ์ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 1 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน จำนวน  8,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน 
๑. ค่ายาและเวชภัณฑ์ 4,000 - - 4,000 
2. เครื่องช่ังน้ำหนัก 1,000 - - 1,000 
3. เครื่องวัดส่วนสูง 1,000 -  1,000 
4. เครื่องมือวัดสายตา 1,500   1,500 
4 อื่นๆ 500   500 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 8,000 - - 8,000 
 
 
 
 
 



123 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
    ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบ 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
    ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

ตรวจสอบ 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 7.1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี                                                                                                                             
 7.2 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     7.3 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบ   
 7.4 นักเรียนท่ีเจ็บป่วยได้รับการดูแล  และรับการรักษาตามกรณี 
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ชื่อโครงการ  โครงการวันสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา ทองขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(1,4) - - (14) (15) - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการจัดการศึกษา

และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(1) (1.2/1) (2) - (3) - (๔) - 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
      เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ดังนั้นการท่ีมนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้นจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและ
ปฏิบัติอย่างเหมะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียน จำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะ
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เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้าน และมีการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  การที่นักเรียนจะตระหนักและเห็นความสำคัญของวันสำคัญได้ดีและชัดเจน นอกจากจัด
กิจกรรมโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา  และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            โรงเรียนจึงจัดโครงการวันสำคัญขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  เห็นคุณค่า จงรักภักดีต่อสถาบนัชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
อันเป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรยีน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ  
๒.๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๒.๓ เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 

       
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีเข้าร่วมโครงการวันสำคัญ  ร้อยละ 100 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  3.2.1 นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ 
  3.2.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

๓.๒.๓ นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

1. 
 
ประชุมช้ีแจงโครงการ 

 ✓           
 สุชาดา 

ทองขาว 

2. 
ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจง
กำหนดแนวปฏิบัติ  ✓           

 สุชาดา 
ทองขาว 

3. 
ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน  ✓           

 สุชาดา 
ทองขาว 
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4. 
ดำเนินงานตามแผนการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

2
2 ✓           

 สุชาดา 
ทองขาว 

 - วันไหว้ครู  ✓            จุฬาวรรณ   
เขียวคง 

 - วันแม่แห่งชาติ    ✓         
 
 

เรวดี   
พานิชวงศ์ 

 - วันพ่อแห่งชาติ        ✓     
 เรวดี   

พานิชวงศ์ 

 
- วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ✓  ✓       ✓   

 อธินาถ  
 ไตรรัตน ์

 
- วันคริสต์มาสและวันขึ้น
ปีใหม่   

       ✓     
 อัญชลีพร 

พุกสอน 
 

๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
จำนวน  14,500 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  วันไหว้ครู 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายหน้าท่ี - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน 1,000 - - 1,000 
๔. ประเมินผลและสรุปผล - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 1,000 - - 1,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  วันแม่แห่งชาติ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายงาน - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน 

- ตกแต่งสถานท่ี 
- ของรางวัล 

3,000 
 
 

- - 3,000 
 

๔. ตรวจสอบ - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,000 - - 3,000 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  วันพ่อแห่งชาติ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายงาน - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน 

- ตกแต่งสถานท่ี 
- ของรางวัล 

3,000 
 
 

- - 3,000 
 

๔. ตรวจสอบ - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,000 - - 3,000 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 4  วันวิสาขบูชา 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ด (กระดาษแข็งกระดาษสี เทปกาว 

ภาพและคำอธิบายวันสำคัญ)   
๘00 - - ๘00 

๓. ซื้อของที่ระลึกเพื่อเป็นการตอบแทนผลงานนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกในระดับต่างๆ 

๗00 - - ๗00 

๕. รายงานผล ๑,๕00 - - ๑,๕00 
รวมกิจกรรมที่ 4 ๑,๕00 - - ๑,๕00 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 5  วันอาสาฬหบูชา 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ด(กระดาษแข็งกระดาษสี เทปกาว 

ภาพและคำอธิบายวันสำคัญ)   
๘00 - - ๘00 

๓. ซื้อของที่ระลึกเพื่อเป็นการตอบแทนผลงานนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกในระดับต่างๆ 

๗00 - - ๗00 

๕. รายงานผล ๑,๕00 - - ๑,๕00 
รวมกิจกรรมที่ 5 ๑,๕00 - - ๑,๕00 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 6  วันมาฆบูชา 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. จัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ด(กระดาษแข็งกระดาษสี เทปกาว 

ภาพและคำอธิบายวันสำคัญ)   
๘00 - - ๘00 

๓. ซื้อของที่ระลึกเพื่อเป็นการตอบแทนผลงานนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกในระดับต่างๆ 

๗00 - - ๗00 

๕. รายงานผล ๑,๕00 - - ๑,๕00 
รวมกิจกรรมที่ 6 ๑,๕00 - - ๑,๕00 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 7 วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่   
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. มอบหมายงาน - - - - 
๓. ดำเนินการตามแผน 

- ตกแต่งสถานท่ี 
- ของรางวัล 
- กิจกรรมนันทนาการ 

3,000 
 
 

- - 3,000 
 

๔. ตรวจสอบ - - - - 
๕. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 7 3,000 - - 3,000 
๖. การประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน เข้าร่วมโครงการวันสำคัญ  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเกิดสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ  
และมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะฯ  

 
- ประเมินจากการลงลาย 
มือช่ือ 
- ประเมินจากการสังเกต  

 
- แบบลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรมนักเรียน  

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
    ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  
และมีความพึงพอใจต่อโครงการวันสำคัญ 

- การประเมินจากแบบ 
สอบถาม 
-ประเมินจากคุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบคุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ 

 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 7.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ  
 7.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย  
กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ    บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ  คงยัง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมา 

ภิบาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัก
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
1,2 - - - - -  

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการจัดการศึกษา

และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 การอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กมีคุณสมบัติ มีประชาธิปไตย มีวินัยยอมับและปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ด้วยความสมัครใจและจริงใจ มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีสมาธิ เป็นคนดีของชุมชน           
มีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๒ ผู้เรียนมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี  
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 ๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที ่มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม           
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนดำเนินการจัดต้ังสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
  ๓.๒.๑ นักเรียนจัดการบริหารจัดการกันเองในรูปแบบสภานักเรียน 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

๑ ต้ังแต่งคณะกรรมการนักเรียน              

 - ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร    ✓          

 - ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง    ✓          

 - เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน     ✓        ๑,๐๐๐ 

 - สรุปและประเมินผล      ✓        

๒ อบรมผู้นำนักเรียน             ๕,๐๐๐ 

 - ประชุมผู้นำนักเรียน         ✓    
 
 

 - ดำเนินการจัดกิจกรรม          ✓    

 - สรุปและประเมินผล           ✓   
 
๕. งบประมาณที่ใช้ 
 
 แผนงบประมาณ: กลยุทธ์ ๑  การพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย 
จำนวน  ๖,0๐๐ บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี 
รายการ งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมย่อยที่ ๑  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

๑. กระดาษขาวเทา ๑๐๐   ๑๐๐ 
๒. ปากกาเคมี ๒๐๐   ๒๐๐ 
๓. เชือกฟาง ๕๐   ๕๐ 
๔. ฟิวเจอร์บอร์ด ๑๕๐   ๑๕๐ 

รวมกิจกรรมย่อยที่ ๑ ๕๐๐   ๕๐๐ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมย่อยที่ ๒ อบรมผู้นำนักเรียน 

๑. ค่าท่ีพัก  2,๐๐๐  2,๐๐๐  
๒. ค่าพาหนะ 1,๐๐๐  1,๐๐๐  
๓. วัสดุจัดกิจกรรม ๕๐๐   ๕๐๐ 
๔. ค่าอาหาร 1,5๐๐  1,5๐๐  
๕. ค่าวิทยากร -  -  

รวมกิจกรรมย่อยที่ ๒ 5,๐๐๐  ๔.๕๐๐ ๕๐๐ 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs)   
๑. สภานักเรียน ผลการประเมิน แบบประเมิน 
ผลลัพธ์  (Outcomes)   
๒. นักเรียนอยู่ร่วมกันโดยยึดหลักการของเหตุผลเคารพใน
สิทธิของตนเองและผู้อื่น 

สังเกต แบบสังเกต 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ๗.๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๗.๒ ผู้เรียนมีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี รวมทั้งมีความรับในกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗.๓ ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป   บริหารวิชาการ บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิพนธ์  ยอดศรี 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้านประชา 
สัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
- 5,6,7,8 - - - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

- - 2 2,4 3 1,2,3,4,5 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  อาคาร
เรียน อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด  ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มี
ผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่
ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะท่ี
เป็นพิษ  จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพื่อให้อาคารต่างๆ มีอายุการใช้งานมากขึ้น 
 2.2 เพื่อจัดห้องและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 
 2.3 เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย 
 2.4 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับนักเรียน 
 2.๕ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารและสถานท่ีภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  ยืดอายุการใช้งานอาคาร   
  3.2.2  เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพสำหรับนักเรียน 
  3.2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสถานท่ีพร้อมในการจัดกิจกรรม 
 

  ๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 
กิจกรรมซ่อมแซม
บ้านพักครู ✓      ✓      ๕0,000 นิพนธ์ ยอดศร ี

๒ 
กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ✓      ✓      200,000 นิพนธ์ ยอดศร ี

๓ กิจกรรม ๕ ส ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 18,480 กอบกุล ยังแดง 

๔ 
กิจกรรมติดต้ัง
ระบบไฟส่องทาง 

 ✓           34,000 
ธีรพงศ์  

ร่วมพันธุ ์

๕ 

กิจกรรมซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าใน
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

 ✓          ✓ 3,950 
ธีรพงศ์  

ร่วมพันธุ ์
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๖ 
กิจกรรมปรับปรุง
ห้องน้ำห้องส้วมอ่าง
ล้างมือ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
วสันต์ศิริ   

ปิตตาระโพ 

๗ 
กิจกรรมซ่อมแซม
ระบบประปา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5,000 

บัณฑิต   
กล่ินเมฆ 

๘ 
กิจกรรมสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ✓             

วิระศักดิ์  
จันทรธนู 

๙ 
กิจกรรมประกวด
ห้องเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

๑0 
กิจกรรมซ่อมแซม
โต๊ะเก้าอี้ 

 ✓          ✓ ๑๕,000 สำเริง กันรงค์ 

11 
กิจกรรมปรับปรุง
ระบบน้ำด่ืมน้ำใช้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ๕,000 สำเริง กันรงค์ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
   กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จำนวน 357,030บาท 
รายละเอียดงบประมาณ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมซ่อมแซมบ้านพักครู 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. สำรวจบ้านพักครู     
๓. ประมาณการซ่อม ๕0,000 25,000  25,000 
๔. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์     
๕. ดำเนินการ     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๑ ๕0,000 25,000  25,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๑. ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง     
๒. เสนอแผนการพัฒนาตนเอง ต่อผู้บริหาร     
๓. สำรวจ  และกำหนดช่วงเวลาอบรม  พัฒนาตนเอง     
๔. ดำเนินการตามแผนงาน ๒00,000  ๒00,000  
๕. รายงานผล ประเมินผล     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ 2 ๒00,000  ๒00,000  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๓  เขตรับผิดชอบ 5 ส 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน - - - - 
๒. ของรางวัล (ขนมปีป 7,200 - - 7,200 
3. กระดาษการ์ดขาว 700 - - 700 
4. กระดาษ a4 100 - - 100 
5. หมึกปริ้น 480 - - 480 
6. อุปกรณ์การทำความสะอาด 10,000 - - 10,000 
7. รายงานผล - - - - 

รวมกิจกรรมที่ ๓ 18,480 - - 18,480 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๔ ติดต้ังระบบไฟส่องทาง 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. สำรวจตำแหน่ง จำนวนท่ีติดต้ัง     
๓. ประมาณการติดต้ัง     
๔. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ โคมไฟโซล่าเซลล์ 34,000   34,000 
๕. ดำเนินการ     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๔  34,000   34,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๕ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนอาคารประกอบ 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. สำรวจพัดลมในห้องเรียน     
๓. ประมาณการติดต้ัง     
๔. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมพัดลม 3,950   3,950 
๕. ดำเนินการ     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๕ 3,950   3,950 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม ๖ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอ่างล้างมือ 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. สำรวจในห้องน้ำ     
๓. ดำเนินการ 

- ปรับปรุงชักโครกห้องน้ำครู 
1,500   1,500 

 - ถังน้ำ 10 ถัง 600   600 
 - ขันน้ำมีด้ามจับ 15 ขัน 400   400 
 - ไม้ถูพื้น 6 ไม้ 1,000   1,000 
 - ถังขยะฝาสวิง 15 ถัง 1,000   1,000 

๔. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๖  4,500   4,500 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปา 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. ดำเนินงาน 

- กิจกรรมสำรวจ 
5,000  5,000 

 

 - กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปา     
 - ค่ากาวอดัท่อ พีวีซี     
 - ค่าท่อพีวีซี     
 - ค่าอุปกรณ์อื่นๆ     

๓. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     
๔. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๗ 5,000  5,000  
 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. สำรวจสถานท่ี     
๓. ประมาณการค่าวัสดุอุปกรณ์ สร้างบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 
๑๕,ooo   ๑๕,ooo 

๔. ดำเนินการสร้าง     
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๘ ๑๕,ooo   ๑๕,ooo 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 9  ประกวดห้องเรียน 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน   2,400   2,400 
๓. ค่าของรางวัลกิจกรรมการประกวด 3,000  3,000  
๔. ค่าเกียรติบัตร   600  600  
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ 9 ๖,๑00  3,600 2,400 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑0  กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. สำรวจโต๊ะเก้าอี้ท่ีชำรุด     
๓. ประมาณการซ่อม     
๔. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 1๕,000   1๕,000 
๕. ดำเนินการ     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๑0  1๕,000    1๕,000 
  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑๑  กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำด่ืมน้ำใช้ 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. สำรวจระบบน้ำด่ืมน้ำใช้     
๓. ประมาณการซ่อม     
๔. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ๕,000    ๕,000 
๕. ดำเนินการ     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๑๑ ๕,000    ๕,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
      นักเรียน ครูและบุคลากรมีระบบสาธารณูปโภค อาคาร
และสถานท่ีพร้อมใช้งาน 

 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
      การปฏิบัติงานงานมีคุณภาพสูงขึ้น การประเมินผลฝ่ายงาน แบบประเมินผลฝ่ายงาน 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ อาคารและสถานท่ีพร้อมสำหรับการใช้งาน 
๗.๒ ระบบสาธารณูปโภคพร้อมสำหรับนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๗.๓ ยืดอายุการใช้งานระบบสาธารณูปโภค อาคารและสถานท่ี  
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 5  บุคลากรมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป   บริหารวิชาการ บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิระศักดิ์ จันทรธนู 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้านประชา 
สัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
- 5,6,7,8 - - - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
 

กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 

- - 2 2,4 3 1,2,3,4,5 
    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ครูโดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยครูต้องมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี  รวมท้ัง
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ   และ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการท่ีดี เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสำนึก
ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เต็มตามศักยภาพ เสียสละ มีน้ำใจทำงานอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การจัดระบบการ
พัฒนาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน  จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที ่จะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อจัดระบบด้านการบริการ และจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
 2.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคากรภายในโรงเรียนและชุมชน 
 2.4 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร 
 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  ระบบการบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3  ครูและบุคลากร มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

  ๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 
ก.พ

 
มี.

ค 
เม

.ย 

๑ 
การจัดจ้างครู
วิชาเอกท่ีขาดแคลน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

122,400 วิระศักดิ์  
จันทรธนู 

๒ 
อบรมสัมมนาทาง
วิชาการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

25,000 ดารณี   
จุนเจือวงศ์ 

๓ ทัศนศีกษาดูงาน        ✓ ✓    
1๕0,000 วิระศักดิ์  

จันทรธนู 
 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
   กลยุทธ์ที่ ๕ บุคลากรมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 297,400 บาท รายละเอียดงบประมาณ 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  การจัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
๑. ประชุม/วิเคราะห์ปัญหา สำรวจความขาดแคลน     
๒. วางแผนการทำงาน     
๓. จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์       
๔. ดำเนินการตามแผนงาน 122,400 122,400   
๕. ประเมินผล     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๑ 122,400 122,400   
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  อบรมสัมมนาทางวิชาการ 
๑. ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง     
๒. เสนอแผนการพัฒนาตนเอง ต่อผู้บริหาร     
๓. สำรวจ  และกำหนดช่วงเวลาอบรม  พัฒนาตนเอง     
๔. ดำเนินการตามแผนงาน 25,000  25,000  
๕. รายงานผล ประเมินผล     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ 2 25,000  25,000  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  ทัศนศึกษาดูงาน 
๑. ประชุม/วางแผนการทำงาน     
๒. กำหนดสถานท่ี  และติดต่อประสานงาน     
๓. จัดทำเอกสาร และขออนุญาต     
๔. ดำเนินการตามแผนงาน 1๕0,000  1๕0,000  
๕. ประเมินผล     
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม     

รวมกิจกรรมที่ ๑ 1๕0,000  1๕0,000  
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๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
      ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 

 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
      การบริหารจัดการระบบการทำงานมีคุณภาพ การประเมินผลฝ่ายงาน แบบประเมินผลฝ่ายงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ ระบบการบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๗.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง   
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมา 

ภิบาล 
(๓) 

ด้านประชา 
สัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
(4) (6) (11) (13) (15) (17,18) (19) 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการจัดการศึกษาและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
(1) (1.1,1.2) (2) (2.2,2.3,2.4,

2.5,2.6) 
(3) (3.2,3.5) 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ) กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑   
 
      สถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริหาร
งบประมาณมีส่วนสำคัญอย่างยิ ่งในการพัฒนา ซึ ่งการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการบริหาร
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งบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ มีความคล่องตัว ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้
จากทรัพยาการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 
๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้   
๒.๒ เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริหาร 
2.3 เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
  ๓.๑.๑  สถานศึกษาบริหารงานงบประมาณได้คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 
  3.1.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีร้อยละ 100 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

  ๓.๒.๑  สถานศึกษา บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้    
 ๓.๒.๒  สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการบริหารงบประมาณ 

๓.๒.๓  ครูและบุคลากรมีศักยภาพ มีความรัก ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน   

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/การดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

 
ต.ค

 
พ.

ย 
ธ.ค

 
ม.

ค.
 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย   

1 การบริหารการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

7,000 

รัตนาภรณ์ 
เพ็ชรรัตน์ 

เรวดี   
พานิชวงศ์ 

2 การบริหารพัสดุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

24,600 

ณัฐธิสา  
ยิ่งดำนุ่น 

พิกุล  
เถาถวิล 
สุนันทา   
ขำแก้ว 
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3 การบริหารบัญชี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

2500 

อัญชลีพร  
พุกสอน 
สุชาดา 
ทองขาว 

4 
การบริหารปัจจัยพื้น 
ฐาน 

   ✓      ✓   

 
 

3,000 

รัตนาภรณ์ 
เพ็ชรรัตน์ 
สุชาดา 
ทองขาว 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 5    โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ จำนวน  37,100 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  การบริหารการเงิน 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. มอบหมายงาน     
๓. ดำเนินการตามแผน 

-กระดาษ 
-หมึกพิมพ์ 
-ลวดเย็บกระดาษ 
-คลิปดำ 

 
4,000 
2,000 
500 
500 

   
4,000 
2,000 
500 
500 

๔. ขั้นตรวจสอบ     
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๑ 7,000   7,000 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๒  การบริหารพัสดุ 
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. มอบหมายงาน     
๓. ดำเนินการตามแผน 

- กระดาษเอส่ี 
- หมึกพิมพ์ 
- อุปกรณ์สำนักงาน 

 
9,000 

12,600 
3,000 

   
9,000 

12,600 
3,000. 

๔. ขั้นรายงานผล     
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ ๒ 24,600   24,600 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  การบริหารบัญช ี
๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. มอบหมายงาน     
๓. ดำเนินการตามแผน 

- สมุดบัญช ี
-อุปกรณ์สำนักงาน 

2,500   2,500 

๔. ตรวจสอบ     
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ 3 2,500   2,500 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 4  การบริหารปัจจัยพื้นฐาน 

๑. ประชุมช้ีแจง เพื่อวางแผน     
๒. มอบหมายงาน     
๓. ดำเนินการตามแผน 

-ป้ายไวนิล 
-กระดาษ 
-หมึก 

 
1,000 
1,000 
1,000 

   
1,000 
1,000 
1,000 

๔. ตรวจสอบ     
๕. รายงานผล     

รวมกิจกรรมที่ 4 3,000   3,000 
   
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
     การบริหารการเงิน  พัสดุ  บัญชี ปัจจัยพื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 

 
การสังเกตและประเมิน 

 
 

 
แบบประเมิน 

 

ผลลัพธ์  (Outcomes)   
     การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร มีความเป็นเอกภาพและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

การสังเกต  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ การบริหารงบประมาณของโรงเรียนอย่างเป็นเอกภาพ ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น 
๗.๒ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป    บริหารวิชาการ   บริหารบุคคล   บริหารงบประมาณ
ลักษณะ      โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบส่ี ( พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ )  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านคุณภาพ

ศิษย์ 
(๑) 

ด้านคุณภาพ
ครู 
(๒) 

ด้านการบริหาร
และธรรมาภิ

บาล 
(๓) 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์กับ

ชุมชน/สังคม 
(๔) 

ด้านทำนุ
บำรุงศิลปะ

และ
วัฒนธรรม 

(๕) 

ด้านอัต
ลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
(๖) 

ด้าน
มาตรการ
ส่งเสริม 

(๗) 

ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
 -  - - (14) - - - 

 
มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
- - (2) (2.2) - - 

    
๑. หลักการและเหตุผล 
 
     ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
( ฉบับท่ี ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จึงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษามี
การพัฒนาให้ทันสมัย มีนวัตกรรมที ่ก้าวไกล จึงต้องประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย ให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จากการที่โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 



151 

 

 
                           
                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

 ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนและยากจน 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินอย่างมีประสิทธิ 

 
๓. เป้าหมาย 
 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕ 
๓.๑.๒ นักเรียนท่ีขาดแคลนและยากจนได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ ๙๕  
๓.๑.๓ โรงเรียนได้รับการพัฒนาจากการระดมทรัพยากร ร้อยละ ๗๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนท่ีขาดแคลนและยากจนได้รับทุนการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 ๓.๒.๒ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดหา                   
งบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
กิจกรรม/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค.

 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

๑ 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมกำหนด
โครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมครูช้ีแจง
โครงการ 
- จัดกิจกรรมโครงการ 

✓             
- 

รัตนาภรณ์ 

๒ 

ขั้นดำเนินการ 
- ประสานผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการระดม
ทุนและรวบรวม 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  1,000 รัตนาภรณ์ 
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๓ 

ขั้นตรวจสอบและ
ประเมิน 
- รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

           ✓ - รัตนาภรณ์ 

๔ 

ขั้นปรับปรุง แก้ไข
นำไปใช้ 
- นำผลการประเมิน
มาปรับปรุง แก้ไข  
ข้อบกพร่องสำหรับ
การปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

           ✓ - รัตนาภรณ์ 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  
 
 กลยุทธ์ที่ 1 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  จำนวน  1,000 บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑. ค่ากระดาษและหมึก 1,000 - - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 1,000 - - 1,000 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
      โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบ 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
      โรงเรียนสามารถระดมทุนและนำมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

ตรวจสอบ 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
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                                                                                                โรงเรียนมัธยมวิภาวดี                                                  

                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
  

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑ โรงเรียนมีงบประมาณในการพัฒนางานอย่างเพียงพอ 
๗.๒ นักเรียนท่ีขาดแคลนได้ความช่วยเหลือตามความต้องการและความจำเป็น 
๗.๓ โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   



ส่วนท่ี ๕ 
การกำกับติดตามและรายงาน 

 
 การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นำการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อ
ความสำเร็จของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้แก่ การติดต่อสื ่อสารภายในสถานศึกษา ถ้าจะมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารจะต้องนำเสนอให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจน 
รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เมื่อองค์กรสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายในทุกๆด้าน จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบวามสำเร็จ 
 
ขั้นตอนการนำแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัติ 
 
 1. ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
  เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีได้กำหนดไว้เพื่อจัดทำแผนท่ีกลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
 2. ทบทวน / ปรับกลยุทธ์  
  เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณี
ท่ีมีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
  - นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปล่ียน 
  - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
  - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ  
  สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยจัดทำโครงการ/ 
กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดงบประมาณ         
จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์ และแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
การประจำปีของสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานตามภารกิจ 
 4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  
  เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษาพร้อมที่จะนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้สำเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการทำงาน ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน              
ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์ความรู้ที ่สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากการพัฒนาองค์กร  การจัดทำ
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง ( Blue print for Change ) 
 5. ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
  - กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
  - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ 
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การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึงการท่ี
ผู ้บริหารคอยติดตามและคอยตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน ความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้นก็คือ การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสารสนเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี่วัดความสำเร็จต่างๆ         
ท่ีกำหนดไว้ และคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุน
แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ในทุกๆด้านให้ สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลนอกจากจะช่วยให้ทราบถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของงานแล้วยังเป็นการกระตุ้นและจูงใจ
ให้ผู ้ปฏิบัติงานรับเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้การได้เรียนรู้ถึงผลสำเร็จหรือล้มเหลว
ตลอดจนข้อผิดพลาดต่างๆ ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัว
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กันการติดตาม ( Monitoring ) หมายถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน /โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึงการตรวจความก้าวหน้าของ
แผนงาน /โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  / โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใด          
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน /โครงการ ดังนั้นการ
ติดตามเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ ส่วนการ
ประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน / โครงการ นับต้ังแต่ก่อนตัดสินใจทำแผนงาน /โครงการ 
ขณะดำเนินงานในจุดต่างๆ และเมื่อส้ินสุดแผน ส้ินปีงบประมาณ หรือแผนงาน /โครงการแล้วเสร็จ 
 
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
 
 1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง (3-5ปี ) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของ
แผนในระยะครึ่งแผนและระยะส้ินสุดแผน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการสำคัญท่ีกำหนดไว้ในกรอบ
แผนงานโครงการ (Initiative) เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
นโยบายรัฐบาลกระทรวง กรม และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ (Action Plan)  
  ซึ่งเป็นแผนใช้เงินเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนซึ่งอาจ
กำหนดเป็นจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี โดยติดตามความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน 
รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาทั้งนี้เครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานอาจใช้แบบสำรวจ สัมภาษณ์ โปรแกรม On 
Wab และการศึกษาวิจัยรวมทั้งผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนสู่การ
ปฏิบัติได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล 
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เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานบุคคลอาจไม่ครบถ้วน เมื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ของสถานศึกษาจะได้
พิจารณาร่วมกันจะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันมากขึ้น  
  
 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน / การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 
ไว้ดังนี้ 
 1. การกำกับติดตาม (Mornitoring) 
  1.1 กำหนดวิธีการ/รูปแบบการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  1.2 กำหนดกรอบระยะเวลาและแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  1.3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 2. การประเมินผล (Evaluation) 
  2.1 กำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
  2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
  2.3 กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
  2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ/กจิกรรม 
  2.5 ดำเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทั้งก่อนดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความ
เป็นไปได้ระหว่างดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและประเมิน
เมื่อส้ินสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
 3. การตรวจสอบ ( Audition) 
  3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุง
พัฒนา 
  3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 
 4. การรายงานผล (Reporting) 
  4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ/กิจกรรม 
  4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำไป
เป็นข้อมูลในปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
  4.3 เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรมและจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ท่ี 040/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

........................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนมัธยมวิภาวดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โดยดำเนินงานตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน คืองานวิชาการ งาน
บุคคลากร งานงบประมาณและการเงิน และงานบริหารท่ัวไป เพื่อให้การบริหารงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
      จึงแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

1.นายบุญเลิศ  ชุมจุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ประธานกรรมการ 
2.นายวิระศักดิ์  จันทรธนู    คร ู      รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง   คร ู      กรรมการ 
4.นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  คร ู      กรรมการ 
5.นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์  คร ู      กรรมการ 
6.นางฉวีวรรณ คงยัง   คร ู      กรรมการ 
7.นายพิชิตพล  ผดุงพล   คร ู      กรรมการ  
8.นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ คร ู      กรรมการ 
9.นางเรวดี  พานิชวงศ์   คร ู      กรรมการ 
10.นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  คร ู      กรรมการ 
11.นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  คร ู      กรรมการ  
12.นายปฏิพัทธ ศรีแสง   คร ู      กรรมการ 
13.นางณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น   คร ู      กรรมการ 
14.นายธีระพงษ์ ร่วมพนัธ ์  คร ู      กรรมการ 
15.นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์  คร ู      กรรมการ 
16.นางสาวกอบกุล ยังแดง  คร ู      กรรมการ 
17.นางสาวสุชาดา  ทองขาว  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
18.นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ   ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
19.นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
20.นายธีระยุทธ  รัตนสูตร  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
21.นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
22.นางสุนันทา  ขำแก้ว   พนักงานราชการ    กรรมการ 
23.นายสำเริง  กัณรงค์   พนักงานราชการ    กรรมการ 
24.นายอธินาถ  ไตรรัตน ์  ครูอัตตราจ้าง    กรรมการ 
25.นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีสมบูรณ์  ครูอัตตราจ้าง    กรรมการ 
26. นายนิพนธ์  ยอดศรี    ครู       กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
 

ให้คณะทำงานท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมธัยม
วิภาวด ีปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดให้จงได้ ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
              ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 
        
                   (นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ท่ี 040/2564 

เร่ือง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
........................................................................................... 
 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

จึงแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

1.นายบุญเลิศ  ชุมจุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ประธานกรรมการ 
2.นายวิระศักดิ์  จันทรธนู    คร ู      รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง   คร ู      กรรมการ 
4.นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  คร ู      กรรมการ 
5.นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์  คร ู      กรรมการ 
6.นางฉวีวรรณ คงยัง   คร ู      กรรมการ 
7.นายพิชิตพล  ผดุงพล   คร ู      กรรมการ  
8.นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ คร ู      กรรมการ 
9.นางเรวดี  พานิชวงศ์   คร ู      กรรมการ 
10.นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  คร ู      กรรมการ 
11.นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  คร ู      กรรมการ  
12.นายปฏิพัทธ ศรีแสง   คร ู      กรรมการ 
13.นางณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น   คร ู      กรรมการ 
14.นายธีระพงษ์ ร่วมพนัธ ์  คร ู      กรรมการ 
15.นางสาวดารณี จุนเจือวงศ์  คร ู      กรรมการ 
16.นางสาวกอบกุล ยังแดง  คร ู      กรรมการ 
17.นางสาวสุชาดา  ทองขาว  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
18.นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ   ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
19.นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
20.นายธีระยุทธ  รัตนสูตร  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
21.นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
22.นางสุนันทา  ขำแก้ว   พนักงานราชการ    กรรมการ 
23.นายสำเริง  กัณรงค์   พนักงานราชการ    กรรมการ 
24.นายอธินาถ  ไตรรัตน ์  ครูอัตตราจ้าง    กรรมการ 
25.นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีสมบูรณ์  ครูอัตตราจ้าง    กรรมการ 
26. นายนิพนธ์  ยอดศรี    ครู       กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 ดังนั้น จึงให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ท้ังนี้ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป 
 
       ส่ัง ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2564 
 
     

                                                        (นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 



โครงการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ปีงบประมาณ 256๔ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ขื่อโครงการ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง 
  - กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  นายปฏิพัทธ  ศรีแสง 
 - กิจกรรมชุมนุม  นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง 
 - กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  นางฉวีวรรณ  คงยัง 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์ 

๒ โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 1 นายพิชิตพล  ผดุงพล 
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ ICT   1 นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์ 
๔ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 1 นางเรวดี  พานิชวงศ์ 
๕ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  1 นายพิชิตพล  ผดุงพล 
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
 นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 

 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 นายนิพนธ์  ยอดศรี 

 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ 

 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 นางสาวพิกุล  เถาถวิล 

 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

 นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง 

 
- กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 
(O-net) 

 นายปฏิพัทธ  ศรีแสง 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2 นายพิชิตพล  ผดุงพล 
7 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2 นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 
8 โครงการเรียนรู้ ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ 2 นางฉวีวรรณ  คงยัง 
9 โครงการเปิดรั้วโรงเรียน 2 นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์ 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 2 นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ 
11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 

 - กิจกรรมเล้ียงหมู  นางณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น 
 - กิจกรรมเล้ียงไก่ไข่  นางสาวกอบกุล  ยังแดง  
 - กิจกรรมเพาะเห็ด  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 

 
 
 



ลำดับ
ท่ี 

ขื่อโครงการ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 นางสาวณัฐฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 
 - สวนมะนาว  นายสำเริง  กัณรงค์ 
 - สวนปาล์ม  นายอธินาถ  ไตรรัตน์ 
 - สวนมะพร้าว  นางสาวพิกุล  เถาถวิล 
 - สวนมะม่วงหิมพาน  นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง 
 - ผักปลอดสารพิษ  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 
 - ธนาคารขยะ   นายนิพนธ์  ยอดศรี 

12 โครงการโรงเรียนธนาคาร 3 นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์ 
13 โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 นางสาวกอบกุล  ยังแดง 

 - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ   นายสำเริง  กัณรงค์ 
  - กิจกรรมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์ 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารท่ัวไป 5 นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ 
15 โครงการเยาวชนจิตอาสา 2 นาวสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง 
16 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 นาวสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง 
17 - โครงการวันปฐมนิเทศ 1 นายธีรยุทธ  รัตนสูตร 
18 - โครงการวันปัจฉิมนิเทศ 1 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ 
1๙ โครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน 1 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ 
20 โครงการวันสำคัญ 3 นางสาวสุชาดา  ทองขาว 

 - วันไหว้ครู  นาวสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง 
 - - วันแม่แห่งชาติ  นางเรวดี  พานิชวงศ์ 
 - - วันพ่อแห่งชาติ  นางเรวดี  พานิชวงศ์ 
 - - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  นายอธินาถ  ไตรรัตน์ 
 - - วันคริสต์มาส  นางสาวอัญชลี  พุกสอน 

๒1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 2 นางฉวีวรรณ  คงยัง 
 - กิจกรรมสภานักเรียน  นางฉวีวรรณ  คงยัง 

๒๒ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 5 นายนิพนธ์  ยอดศรี 
 - กิจกรรมซ่อมแซมบ้านพักครู  นายนิพนธ์  ยอดศรี 
 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  นายนิพนธ์  ยอดศรี 
 - กิจกรรม ๕ ส  นางสาวกอบกุล  ยังแดง 
 - กิจกรรมติดต้ังระบบไฟส่องทาง  นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์ 
 - กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ 
 

นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์ 

 - กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอ่างล้างมือ  นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ 
 - กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปา  นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ 
 - กิจกรรมสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 

 
 



ลำดับ
ท่ี 

ขื่อโครงการ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

๒๒ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 5 นายนิพนธ์  ยอดศรี 
 - กิจกรรมสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 
 - กิจกรรมประกวดห้องเรียน  นายธีรยุทธ  รัตนสูตร 
 - กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้  นายสำเริง  กัณรงค์ 
 - กิจกรรมปรับปรุงระบบน้ำด่ืมน้ำใช้  นายสำเริง  กัณรงค์ 

๒๓ โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล 4 นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 
 - การจัดจ้างครูวิชาเอกท่ีขาดแคลน  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 
 - อบรมสัมมนาทางวิชาการ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์ 
 - ทัศนศึกษาดูงาน  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 

๒๔ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริหาร
งบประมาณ  

5 นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง 

๒๕ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา        5 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
------------------------------------------------------------------------------- 

 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนมัธยมวิภาวดีเล่มนี้ได้ดาเนินการจัด
ทาขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  3 มาตรฐาน 14 ประเด็นหลัก และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 13 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นย่อย โดยได้รับความร่วมมือจาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล จนแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวิภาวดี เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

                                          ลงช่ือ  
(ด.ต. จรูญ  ศรีตะกุก) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

                                             ลงช่ือ  
(นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 

ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กลยุทธ์ที.่................................................................... 
โครงการ.................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ................................................................         
คำช้ีแจง      ๑. แบบประเมินโครงการ มีจำนวน ๔ ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี ๑ ด้านสภาวะแวดล้อม 
  ตอนท่ี ๒ ด้านปัจจัย 
  ตอนท่ี ๓ ด้านกระบวนการ 
  ตอนท่ี ๔ ด้านผลผลิต 
        ๒. วิธีการประเมินให้ทำเครื่องหมาย/ลงในช่องระดับการประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน ๕ หมายถึง มรผลการดำเนินการในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนน ๔ หมายถึง มรผลการดำเนินการในระดับ มาก 
คะแนน ๓ หมายถึง มรผลการดำเนินการในระดับ ปานกลาง 
คะแนน ๒ หมายถึง มรผลการดำเนินการในระดับ น้อย 
คะแนน ๑ หมายถึง มรผลการดำเนินการในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจากการ
ประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ด้านสภาวะแวดล้อม       

 ๑.๑ บริบทในการดำเนินโครงการ       

 ๑.๒ หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน 

      

 ๑.๓ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและ
ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติ
จริงได้ 

      

 ๑.๔ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสม
และสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ 

      

 ๑.๕ การประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิด
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจากการ
ประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒ ด้านปัจจัย       

 ๒.๑ มีจำนวนบุคลากรท่ีร่วมดำเนินการโครงการ มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 

      

 ๒.๒ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน 

      

 ๒.๓ มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด       

 ๒.๔ ได ้ ร ับงบประมาณสน ับสน ุนจากช ุมชน 
บุคลากร หรือ หน่วยงานเอกชน 

      

 ๒.๕ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือเครื ่องใช้ ในการ
ดำเนิน โครงการมีพอเพียง 

      

 ๒.๖ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมี
ความเหมาะสมและพอเพียง 

      

๓ ด้านกระบวนการ       

 ๓.๑ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนา 

      

 ๓.๒ การจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนา
ตามสภาพปัญหาและต้องการ 

      

 ๓.๓ ขั้นตอนการวางแผนดำเนินโครงการ       

 ๓.๔ ขั้นตอน การปฏิบัติงานตามโครงการ       

 ๓.๕ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม 

      

 ๓.๖ การนิเทศติดตามกำกับการดำเนินโครงการ
ตามข้ันตอนท่ีกำหนดทุกระยะ 

      

 ๓.๗ การประเมินดำเนินผลการดำเนินโครงการ       

 ๓.๘ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพฒันา
งานอย่างต่อเนื่อง 

      

 ๓.๙ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ครู/นักเรียน
ชุมชน 

      

 
 
 



 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจากการ
ประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔ ด้านผลผลิต       

 ๔.๑ โครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

      

 ๔.๒ โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ ์สำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      

 ๔.๓ โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา       

 ๔.๔ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

      

 ๔.๕ โครงการสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน       

 ๔.๖ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านประสิทธิภาพ       

 ๔.๗ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านประสิทธิผล       

 
๕.๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินการงาน/โครงการต่อไป 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ                                               ผู้ประเมินโครงการ 
   (                                    ) 

 
 
 
 

 



ผลการประเมินโครงการ 
วัตถุประสงค์ 

๑. ..................................................................................................... 
๒. ..................................................................................................... 
๓. ..................................................................................................... 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 
๑. ..................................................................................................... ........................................ 
๒. ..................................................................................................... ....................................... 
๓. ..................................................................................................... ........................................ 

 
 

เชิงคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ดี
ที่สุด 

ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. .................................................................................      
๒. .................................................................................      
๓. ................................................................................      

 
กลยุทธ์ที ่
......................................................................................... 

ระดับคุณภาพ 
ดี

ที่สุด 
ดี ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
โครงการ 
......................................................................................... 
กิจกรรม 

๑. ......................................................................................... 
๒. ......................................................................................... 
๓. ......................................................................................... 

 

     

 
 
การนิเทศติดตามโครงการ........................................................... 
ระยะที่ ๑ (ว/ด/ป)...................................... 
 การดำเนินการ 
  ดำเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว 

 ดำเนินการบางส่วน   จำนวนกิจกรรมท่ีเสร็จส้ินส้ินแล้ว..................กิจกรรม 
จำนวนกิจกรรมท่ีเสร็จส้ินส้ินแล้ว..................กิจกรรม 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
...................................................................................................................................................... 



 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จส้ินแล้ว 

 เบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน 
 จำนวนเงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว.......................................................บาท 

จำนวนเงินท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย..................................................บาท 
 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
...................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                                                                                 (................................................) 

หัวหน้างานจัดทำ เสนอและจัดสรรงบประมาณ 
ระยะที่ ๒ (ว/ด/ป)......................................... 
 การดำเนินการ 
  ดำเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว 

 ดำเนินการบางส่วน   จำนวนกิจกรรมท่ีเสร็จส้ินส้ินแล้ว..................กิจกรรม 
จำนวนกิจกรรมท่ีเสร็จส้ินส้ินแล้ว..................กิจกรรม 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
...................................................................................................................................................... 

 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จส้ินแล้ว 

 เบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน 
 จำนวนเงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว.......................................................บาท 

จำนวนเงินท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย..................................................บาท 
 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
...................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                                                                   (................................................) 

หัวหน้างานจัดทำ เสนอและจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการ............................................................................ 
 

จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลปรากฏว่า 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................ 
 
โดยใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ................................ บาท 
มีงบประมาณคงเหลือ          ................................. บาท 
 
 ดังนั้นจึงเห็นควรให้ 

 ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง 
 ไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่อ 
 
เนื่องจาก 

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

....................................................................................................................................................... 
 
 โดยมีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
........................................................................................................ .......................................................................
............................................................................................................................. .......................... 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                            (................................................) 

                                       ครู โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้อนุมติัโครงการ 
                                 (นายบุญเลิศ     ชุมจุล) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี   
อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏ์ธานี ชุมพร   
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ท่ี ........................... วันท่ี ..........  เดือน  ............................................  พ.ศ. .......... 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

ข้าพเจ้า.......................................................................  ตำแหน่ง..................................... .............................. 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ......................................................................................................... .....         
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ๑) ............................................................................................................................................................ 
๒) ................................................................................................................................................................................. 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันท่ี  ...................................................  ถึง  วันท่ี  ......................................... 

บัดนี้ โครงการ ............................................................................................................. ได้ดำเนินการเสร็จส้ิน
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ........................................................... ตามแบบรายงานการ
ดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                    ลงช่ือ 

 (.................................................................) 
                        ผู้รายงาน 
 
 

                     
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
....................................................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
                    ลงช่ือ 

              ( นายบุญเลิศ  ชุมจุล ) 
                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
 

 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการ............................................................................... จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพ การดำเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึง
พอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในก ารน ำข ้ อม ู ลสำหร ับการ วา งแผนการดำ เน ิ น ง านตามแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รประจำป ี ขอ ง โ ร ง เร ี ยน 
มัธยมวิภาวดี เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมวิภาวดีให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ ท่ี
เก ี ่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ ื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเร ียน สร ้างความเชื ่อมั่น  
ต่อชุมชนต่อไป 
 
               กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ ......

                                        วัน/เดือน/ปี 



สารบญั 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  .....................................................................   ๑ 

คำนำ  ...........................................................................................................................................................   ๒ 

สารบัญ  ........................................................................................................................................................   ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  ..........................................................................................................   ๔ 

ภาคผนวก  ....................................................................................................................................................   ๕ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ   

- รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ถ้ามี)  

- จดหมายเชิญเป็นวิทยากร (ถ้ามี)  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ (ถ้ามี)  

- เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  ........................................................................................................................................................... 

๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   ..................................................................................................................................... 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ....................................................................................................... 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ............................................................................................ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................................ 

กลุ่มบริหาร        ............................................................................................ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

     ๕.๑ ..................................................................................................................................................................... 

     ๕.๒ ..................................................................................................................................................................... 

     ๕.๓ ..................................................................................................................................................................... 

     ๕.๔ ..................................................................................................................................................................... 

๖.  เป้าหมาย 

     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................... 

๗.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

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



 
 
๘.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  .....................................................  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ...........  
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี ้

๑.  กิจกรรม .......................................................................  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

๒. กิจกรรม .......................................................................  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

๓. กิจกรรม .......................................................................  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

๔. กิจกรรม .......................................................................  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

๕. กิจกรรม .......................................................................  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

๖. กิจกรรม .......................................................................  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 



โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   
 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ............................................................. ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................................... 
๔. ............................................................................................................................................................... 
๕. ............................................................................................................................................................... 

 
๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
๑.    
๒.    
๓.    
๔.   

       
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  .................. 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   .................. 

       อยู่ในระดับ  .................. 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉล่ีย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉล่ีย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉล่ีย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 
ค่าเฉล่ีย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ......................................................................................................... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 



  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  ..........................................  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  ...... ..............................................................................  มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
 
                   ลงช่ือ................................................................. 

     (................................................................) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการรายงานผล  (ตามที่ปรากฎในสารบัญ) 
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