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แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนชลธารวิทยา  

ปีการศึกษา 25๖3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนชลธารวิทยา 
อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนชลธารวิทยา ( Chonlathanvittaya  School )  ตั้ งอยู่ เลขที่   100 ต ำบลบ้ำนควน   
อ ำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110 โทรศัพท์  077-596058 โทรสำร 077-596059  
 มีเนื้อที่จ ำนวน  44 ไร่ 2 งำน  80  ตำรำงวำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  11  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร        
 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

ผู้บริหำรชื่อ  นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว  วุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด   ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ วันที่  19  มิถุนำยน 2563 จนถึงปัจจุบัน     
 

ประวัติโดยสังเขป 
 

 โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำต ำบลแห่งที่ 2 ของอ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร           
สั งกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรมัธยมศึกษำเขต 11 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำรตั้งอยู่ในบริเวณวัดชลธำรวดี เลขที่  100 หมู่ที่ 10 ต ำบลบ้ำนควน อ ำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร โดยท่ำน พระครูโสภิตสังฆกำร เจ้ำอำวำสวัดชลธำรวดี  ได้มอบที่ดินจ ำนวน 44 ไร่ 2 งำน 80 
ตำรำงวำ  ได้ ประกำศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2521 เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกเมื่ อวันจันทร์ที่ 22 
พฤษภำคม 2521 เปิดรับนักเรียนระดับชั้น  ม.ศ. 1 จ ำนวน 2 ห้องเรียน มีจ ำนวนนักเรียน 78 คน และ ม.1 
จ ำนวน 2 ห้องเรียน  นักเรียนจ ำนวน 64 คน โดยมีนำยเสริญ แต้มแก้ว  ต ำแหน่งอำจำรย์ 1 ระดับ 4  
โรงเรียนศรียำภัย รักษำกำรในต ำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์จำกพระครูโสภิตสังฆกำร เจ้ำอำวำส
วัดชลธำรวดี  อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อนุญำตให้ใช้ศำลำ กำรเปรียญของวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเก่ำ
เป็นสถำนที่เรียน  โดยมีครูจ ำนวน 4 คน (และได้ท ำกำรสอนมำจนถึงเดือนพฤษภำคม 2523) ต่อมำทำงวัด
และประชำชนใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำว จ ำนวน 6 ห้อง 1 หลัง จึงย้ำยจำกวัดมำเรียนที่
อำคำรชั่วครำวตั้งแต่ พ.ศ.2523 
 
 โรงเรียนชลธารวิทยามีอักษร  ย่อ ช.ว. 
 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน รปูธรรมจักรคบเพลิง                                   
      หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน   
                                                  ไป 
 คติธรรมของโรงเรียน  ธัมโม หเวรักขติ ธัมมจารี  
      “ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม” 
 ปรัชญาของโรงเรียน  ซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง 
 สีประจ าโรงเรียน   ขาว-เขียว 
 อัตตลักษณ์ของโรงเรียน  สุภาพ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน  
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 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ที่พลาดโอกาส  
                                                  ทางการศึกษาทุกคน 
  Best  practice   จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  E- Mail  โรงเรียน  Chonlatarnwittaya2  @ gmail.com 
  Facebook   โรงเรียนชลธารวิทยา 
  Website   http://chollatharnwittaya.ac.th/ 

ลักษณะชุมชน/พื้นที่บริการ 

 โรงเรียนชลธารวิทยา  ตั้งอยู่ห่ำงไกลกับชุมชนใหญ่  ซึ่งมีโรงเรียนประจ ำอ ำเภอขนำดใหญ่ถึ ง ๖ 
โรงเรียน และมีกำรคมนำคมค่อนข้ำงสะดวก ท ำให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนจะมุ่งไปยังโรงเรียน
ประจ ำอ ำเภอเป็นหลักก่อน  ท ำให้กำรขยำยตัวของนักเรียนอยู่ในวงจ ำกัด ทั้งทำงด้ำนคุณภำพและปริ มำณ 
ส ำหรับสถำนที่ตั้งโรงเรียน ตั้งอยู่ในที่ลุ่มซึ่งเป็นที่นำเดิมท ำให้มีน้ ำท่วมบ่อยครั้งประมำณ 3-4 ครั้งต่อปี  และ
สภำพบริเวณโรงเรียนจะมีน้ ำขัง ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ประมำณปีละ ๔ เดือน มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
จ ำนวน  8  โรงเรียน คือ  
  โรงเรียนวัดชลธำรวดี 

โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์มิตรภำพที่ 129 
โรงเรียนบ้ำนคลองกก 
โรงเรียนบ้ำนสะพำนยูง 
โรงเรียนบ้ำนควนตะวันออก 
โรงเรียนวัดอัมพำวำส 
โรงเรียนวัดรำษฏร์อรุณ 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมป์ 

 

สภาพชุมชนโดยรวม 
 

 1.  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นเกษตรกรรมสวนยำงพำรำและสวนปำล์ม  มี
ประชำกรประมำณ  2,430  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนอำชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกร  สวน
ยำงพำรำและ สวนปำล์มน้ ำมัน เนื่องจำกภูมิประเทศ เหมำะแก่กำรปลูกไม้สวน รองลงมำคืออำชีพรับจ้ำง  
ประชำกรส่วนใหญ่ นับถือศำสนำพุทธ,ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่
พระแข่งเรือ กำรท ำบุญ เดือนสิบ เข้ำพรรษำ ออกพรรษำ     

2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้นประมำณ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ และต่ ำกว่ำ สูงมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประมำณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ 
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ80.80 รับจ้ำง คิดเป็นร้อยละ11.60ค้ำขำย คิดเป็น ร้อยละ7.60  รับรำชกำร 1  
คิดเป็นร้อยละ 3.8 นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 ฐำนะทำงเศรษฐกิจ /รำยได้โดยเฉลี่ย ต่อ
ครอบครัว ต่อปี 2๕,000 บำท 
 3.  ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรศึกษำ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ร้อยละ88.46 

4.  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนขนำดเล็กและอ่อนแอ ซึ่งโรงเรียน
ได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน ช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำจำกองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน เช่น องค์กำร
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บริหำรส่วนจังหวัดชุมพร จัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงครูต่ำงชำติ ๑5๐,๐๐๐ บำท งบประมำณจัดสร้ำงฐำน
ติดตั้งถังหมัก แก๊สชีวภำพ ของกระทรวงพลังงำนโรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำเพ่ือหำ
งบประมำณพัฒนำ ส้วมโรงเรียนให้ได้มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข จัดกิจกรรมวันครบวัน
จัดตั้งโรงเรียน  กำรด ำเนินกำรส้วมสวยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2551 และมีกำรถ่ำยท ำรำยกำร 
“จุดเปลี่ยน”  ของบริษัททีวีบูรพำออกอำกำศทำงช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2552 และวันที่ 25 
มกรำคม 2552 โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรอบที่ ๓ 
เมื่อวันที่ 10-12 กุมภำพันธ์ 2552 โดยคณะ ผู้ประเมิน สังกัดห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลพัทลุงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรอบที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔,๑๕,๑๗  พฤษภำคม ๒๕๕๕ โดยคณะผู้ประเมิน สังกัดห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเชิดชูกัลยำณมิตร ได้
คะแนน ๘๒.๕ และ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพรให้ใช้สถำนที่ต้อนรับสมเด็จ
ฟ้ำหญิงจุฬำภรณ์และคณะพอสว. เมื่อวันที่๙  กรกฎำคม   2553 
  

ข้อจ ากัดของโรงเรียน  
 

1. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนมีขนำดเล็ก ประกอบด้วยผู้สูงอำยุ เป็นส่วนใหญ่  
2. สภำพทำงเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐำนะค่อนข้ำงยำกจน  จึงไม่สำมำรถท่ีจะ

ช่วยเหลือด้ำนงบประมำณหรือ สนับสนุนอุปกรณ์กำรศึกษำแก่ทำงโรงเรียน ได้มำกนัก 
3. ชุมชนมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนไปศึกษำในโรงเรียนขนำดใหญ่ในตัวเมืองอ ำเภอหลังสวน   
4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก  และอยู่ใกล้โรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีกำรเดินทำงสะดวก 
5. โรงเรียนมีครูไม่ครบทุกสำระกำรเรียนรู้  ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยได้ 
6. โรงเรียนได้รับงบประมำณที่จ ำกัด   
๗.รร.มีงบไม่เพียงพอต่อกำรจัดจ้ำงครูสอนตำมสำระกำรเรียนรู้ที่ขำดแคลนได้  
๘. สภำพอำคำรเรียน  อำคำรประกอบ ห้องเรียนช ำรุดตำมกำลเวลำ 

  ๙.ชุมชนขำดควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เนื่องจำกครูไม่ครบทุกกลุ่มสำระ 
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ข้อมูล นักเรียน  ครู และ บุคลากร 
ข้อมูลนักเรียน 
 ปีกำรศึกษำ  2563  โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 67  คน รำยละเอียด ดังนี้ 
 ตารางท่ี   1  แสดงจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้น และเพศปีการศึกษา ๒๕63 

ชั้น 
จ านวน 
ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
ม.1 1 6 1 7  
ม.2 1 13 7 20  
ม.3 ๑ 3 9 12  

รวม ม.ต้น 3 22 17 39  
ม.๔ ๑ 5 5 10  
ม.5 1 8 4 12  
ม.6 1 5 1 6  

รวม ม.ปลาย 3 18 10 28  
รวมทั้งหมด 6 40 27 67  

 สัดส่วนจ ำนวนนักเรียน  : ห้อง (เฉลี่ย)   1: 12 คน 
 สัดส่วนของ ครู :จ ำนวนนักเรียน   1:6  คน  
           ภำระงำนสอนของครูโดยเฉลี่ย    1:๑๘  (ชัว่โมง) 
 จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน (ปีปัจจุบัน) - คน      เข้ำระหว่ำงภำค    -    คน 
มีนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม   9    คน 
 มีนกัเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร            -        คน 
 มีนักเรียนปัญญำเลิศ                          -         คน 
 มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ    -        คน 
 สถิติกำรขำดเรียน/เดือน       วัน/เดือน 
ตารางท่ี   ๒  แสดงจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้น และเพศปีการศึกษา ๒๕62 

ชั้น 
จ านวน 
ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
ม.1 1 6 1 7  
ม.2 1 13 7 20  
ม.3 ๑ 3 9 12  

รวม ม.ต้น 3 22 17 39  
ม.๔ ๑ 5 5 10  
ม.5 1 8 4 12  
ม.6 1 5 1 6  

รวม ม.ปลาย 3 18 10 28  



๖ 

 

รวมทั้งหมด 6 40 27 67  
ข้อมูล ครู และบุคลากร 

ตารางที่ ๑  แยกตาม  ต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และอายุ 
 

ประเภท 
บุคคล 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ 
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
สอน/ท างานเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ ำนวยกำร ๑ - - - ๑ 35  
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - 
ครูประจ ำกำร - 4 - 3 1 46  
ครูผู้ช่วย 2 4 - 6 - 25  
พนักงำนรำชกำร 3 1 - 2 2 31  
ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว - - - - - - - 
นักกำรภำรโรง 1 1 2 - - ๔9  
ลูกจ้ำงชั่วครำว - 1 - 1 - 23  
อ่ืนๆ………………………….. - - - - - - - 

รวม 7 7 2 13 4   
 

ตารางที่ ๒  แยกตาม  วิชาเอก วิชาที่ถนัด  

ประเภท 
บุคคล 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ 
สอน/ท างาน        

ร.ร.ชลธารวิทยา ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

วิทยำศำสตร์ 2 2 - 3 1 2 
คณิตศำสตร์ - ๑ - ๑ - ๒๓ 
ภำษำไทย - 2 - 2 - 1 
สังคมศึกษำ - 2 - 2 - 1 
สุขศึกษำพละศึกษำ ๑ - - - ๑ 3 
ศิลปะ ดนตรี  นำฏศิลป์ 2 - - - - 1 
กำรงำนอำชีพ - 1 - ๑ - 22 
ภำษำอังกฤษ - 2 - 1 ๑ 4 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี - - - - - - 
บรรณำรักษ์ - - - - - - 

รวม 7 10 - 11 3 - 
 
   มีครูที่สอนตำมวิชำเอก 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
   มีครูที่สอนตำมควำมถนัด 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
   ครูผู้สอนมีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 18  ชม./สัปดำห ์



๗ 

 

   ครูได้รับกำรอบรมและพัฒนำ ไม่ต่ ำกว่ำ 86 ชม./ปี  จ ำนวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
รางวัลและผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)               
นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว 

- - 

ครู  
นำงอมรศรี  เพชรภู่ 

- ครูผู้สอนกิจกรรมคณิตคิดเร็วดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก   ผักสดเครื่อง
เคียงดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก   ผักสดเครื่อง
เคียงดีเด่นระดับชำติ 

สพม.๑๑ 

นำงจรรยำ  มินชำติ - ครูผู้สอนกำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก    ผักสด เครื่อง
เคียงดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก    ผักสด เครื่อง
เคียงดีเด่นระดับ 

สพม.๑๑ 

 นำงสำวปรินทร์นภำ  ทองแดง -ครูผู้สอนกำรแข่งขันเล่ำนิทำนประเภทบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภท
บกพร่องทำงสติปัญญำ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่-
ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้สอนนักเรียนวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น ระดับชำติ 
-ครูผู้สอนกำรแข่งขันเล่ำนิทำนประเภทบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชำติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภท
บกพร่องทำงสติปัญญำ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชำติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชำติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น ระดับชำติ 

สพฐ. 

นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน -ครูผัฝึกสอนกำรประกวดมำรยำทไทย ม.1-ม.3 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผัฝึกสอนกำรประกวดมำรยำทไทย ม.4-ม.6 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

 

 



๘ 

 

 

รางวัลและผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่

มอบรางวัล 
นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก - ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.1- ม.3

ระดับเขตพ้ืนที่  
- ครผูู้ฝึกสอนกำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3 ระดับ
เขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1- ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่  
- ครูผู้สอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับชำติ 

สพฐ. 

นำงสำวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม -ครูผู้ฝึกสอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้ฝึกสอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับชำติ 
- ครูผู้สอนกิจกรรมจัดสวนถำดแบบชื้น ม.1-ม.3 
ระดับชำติ 

สพฐ. 

นำยศุภกร  แก้วยิ้ม -ครูผู้ฝึกสอนกำรประกวดมำรยำทไทย ม.1-ม.3 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผัฝึกสอนกำรประกวดมำรยำทไทย ม.4-ม.6 ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับเขต
พ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนกำกำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 ดีเด่นระดับชำติ 

สพฐ. 

นำยวีระพล  มีศิริ - ครูผู้สอนตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำม.1-ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำม.4-ม.6 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

 

 

 

 



๙ 

 

 

รางวัลและผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่

มอบรางวัล 
นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง - ครูผู้สอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกิจกรรมจัดสวนถำดแบบชื้น       ม.1-ม.3 
ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น ระดับ
เขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้สอนกิจกรรมจัดสวนถำดแบบชื้น       ม.1-ม.3 
ระดับชำติ 
-ครูผู้สอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดบัชำติ 
 - ครูผู้สอนกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับชำติ 
- ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น
ระดับชำติ 

สพฐ 

นำยอัครพล  พะลัง -ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขัน ศิลปะสร้ำงสรรค์ ม.1-ม.3ดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่ 
-ครูผู้ฝึกสอนกำแข่งขันเขียนภำพไทยประเภณี ม.1-ม.3 
ดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด 
ม.1-ม.3 ดีเด่นในระดับเขตพ้ืนที่ 
- ครูผู้ฝึกสอนกำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด 
ม.1-ม.3 ระดับชำติ 

สพฐ. 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 

นักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ประเภท 

นำงสำวน้ ำฝน  รุ่งสุวรรณ -เหรียญเงินกำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ 
ม1.-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

เด็กหญิงรัตนำวดี  พวงค ำ -เหรียญเงินกำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-
ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

เด็กหญิงศรัญย์พร  เมืองพรหม -เหรียญเงินกำรแข่งขัน สพม.๑๑ 
เด็กชำยจิรวัฒน์  ทิพย์แสง 
เด็กชำยปณพัฒน์  บุญสืบ 
 

- เหรียญทองกำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

- เหรียญเงินกำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับชำติ 

สพฐ. 

นำยวุฒิชำติ บุญสืบ 
นำยชัยวัฒน์ ธรรมณี 

- เหรียญทองกำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

- เหรียญทองกำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.4-ม.6 ระดับชำติ 

สพฐ. 

เด็กชำยพิษณุ  แพคีรี 
เด็กชำยฤทธิชัย  เพชรรัตน์ 
เด็กชำยอมรเทพ คงสุวรรณ 

- เหรียญทองกำรจัดสวนถำดแบบชื้น         
ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

เด็กชำยพิษณุ  แพคีรี 
เด็กชำยฤทธิชัย  เพชรรัตน์ 
เด็กชำยอมรเทพ คงสุวรรณ 

- เหรียญทองกำรจัดสวนถำดแบบชื้น         
ม.1-ม.3 ระดับชำติ 

สพฐ. 

เด็กหญิงชัญญำ กำญจนนิยม 
เดก็ชำยรชต  ข ำอนันต์ 

- เหรียญทองกำรประกวดมำรยำทไทย       
ม.1-ม.3งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

นำงสำวจันทมณี  แพทอง -เหรียญทองกำรประกวดมำรยำทไทย       
ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

เด็กหญิงชนกำนต์  โปเกลี้ยง -เหรียญเงนิกำรแข่งขันกำรขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.11 
 



๑๑ 

 

นักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ประเภท 

เด็กหญิงเพ็ญนภำ  คงภักดี -เหรียญทองกำรแข่งขันกำรขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม. 

-เหรียญทองกำรแข่งขันกำรขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 
ระดับชำติ 

สพฐ. 

นำยจักครินทร์  แพคีรี 
เด็กชำยชิษณุพงศ์  มัญแก้ว 

- กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนด
ช่วงชั้น ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

- กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนด
ช่วงชั้น ระดับชำติ 

สพฐ. 

เด็กหญิงปรียำภรณ์  ซุยสกุล 
เด็กหญิงปิยมำศ  จีนจิ้ว 

-กำรแข่งขันตอบปัญญหำสุขศึกษำ
และพละศึกษำ ม.1-ม.3 

สพม.11 

นำยสัตยำ  วังสว่ำง 
นำยจตุพร  นำมสน 

-กำรแข่งขันตอบปัญญหำสุขศึกษำ
และพละศึกษำ ม.4-ม.6 

สพม.11 

เด็กหญิงกมลวรรณ ฉำยวิเชียร 
นำงสำวจันทมณี  แพทอง 
นำงสำวณัชชำ  ศิริพรหม 

- เหรียญทองกำรแข่งขันท ำอำหำร 
น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.
6 ระดับเขตพ้ืนที่                   
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่ 

สพม.๑๑ 

- เหรียญทองกำรแข่งขันท ำอำหำร 
น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง        
ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชำติ 

สพฐ. 

นำงสำวบุษบงก์  ชุมละออง -เหรียญทองกำรแข่งขันวำดภำพ
ระบำยสี ประเภทบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้  ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

-เหรียญทองกำรแข่งขันวำดภำพ
ระบำยสี ประเภทบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ระดับชำติ 

สพฐ. 

นักเรียน 



๑๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ประเภท 
เด็กชำยศักดิ์สิทธิ์ เปียสวัสดิ์ -เหรียญทองกำรแข่งขันวำดภำพ

ระบำยสี ประเภทบกพร่องทำง
สติปัญญำ ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่  

สพม.11 

-เเหรียญทองกำรแข่งขันวำดภำพ
ระบำยสี ประเภทบกพร่องทำง
สติปัญญำ ม.1-ม.3 ระดับชำติ 

สพฐ. 

นำยทวีศิลป์  เทพี -เหรียญทองกำรแข่งขันเล่ำนิทำน 
ประเภทกำรบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

นำงสำวฐิติมำ  สมพงศ์ทมิต -เหรียญทองกำรแข่งขันศิลปะ
สร้ำงสรรค์ ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่ 

สพม.11 

นำยศิริศักดิ์  พรหมลักษณ์ -เหรียญทองกำรแข่งขันเขียนภำพ
ประเพณีไทย ม.1-ม.3 ระดับเขต
พ้ืนที่ 

สพม.11 

เด็กหญิงมุกธิดำ  ครุฑชนะพงศ์ 
นำงสำวจริยำ  สุขนิรันดร์ 

-เหรียญทองกำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ 
ภำพด้วยกำรปะติด ม.1-ม.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพม.11 

-เหรียญเงินกำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ 
ภำพด้วยกำรปะติด ม.1-ม.3 
ระดับชำติ 

สพฐ. 

 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  จนได้รับรำงวัลมำตรฐำนเหรียญทอง

ระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ  สนใจศึกษำค้นคว้ำข้อมูลข่ำวสำรทำง
อินเตอร์เน็ต โดยจัดอบรมให้คณะครูในศูนย์ปฏิบัติกำรเครือข่ำยสำยธำรจ ำนวน  29  คน  สำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นข้อมูลและส่งข้อมูลข่ำวสำรหนังสือรำชกำรทำงระบบ E-office  ได ้
 
โครงสร้างหลักสตูร 

โรงเรียนชลธำรวิทยำ จัดกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยใช้หลักสูตรปี2551  ใช้เมื่อ 
2553  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน  ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ช่วงชั้นที่  3 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2560(ปรับปรุง 2562) 

โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรม 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 
11.0 
(440) 

รายวิชาพื้นฐาน 
11.0 
(440) 

ท21101 ภำษำไทย 1.5 (60) ท21102 ภำษำไทย 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 
ว21101 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว21102 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 
ว21103  วิทยำกำรค ำนวณ 0.5(20) ว21104 วิทยำค ำนวณ 0.5(20) 
ส21101 สังคมศึกษำ 1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษำ 1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1.0 (40) พ21102 สุขศกึษำและพลศึกษำ 1.0 (40) 
ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40) 
ง21101 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) ง21102 กำรงำนอำชีพ 0.5 (20) 
อ21101 ภำษำอังกฤษ 1.5 (60) อ21102 ภำษำอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
3.5 

(140) 
รายวิชาเพิ่มเติม 

3.5 
(140) 

ส21241 หน้ำที่พลเมือง 0.5 (20) ส21242 หน้ำที่พลเมือง 0.5( 20) 
ว20205  กำรออกแบบและเทคโนโลยี 
1  

1.0(40) ว20206  วิทยำกำรค ำนวณ1 1.0(40) 

อ20201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
พ20201 ตะกร้อ 

0.5(20) 
ท20201 เสริมทักษะภำษำไทย 1 
พ 20201 ฟุตบอล 

0.5(20) 

ส21201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 0.5 (40) ส21202   ต้ำนทุจริตศึกษำ 0.5(20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนำรี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนำรี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 20 
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 80 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 80 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
 

 



๑๔ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2560 (ปรับปรุง 2562) 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรม 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 
11.0 
(440) 

รายวิชาพื้นฐาน 
11.0 
(440) 

ท22101 ภำษำไทย 1.5 (60) ท22102 ภำษำไทย 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค22102 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 
ว22101 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษำ 1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษำ 1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1.0 (40) 
ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40) 
ง22101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) ง22102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ22101 ภำษำอังกฤษ 1.5 (60) อ22102 ภำษำอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
2.5 

(100) 
รายวิชาเพิ่มเติม 

2.5 
(100) 

ส21243 หน้ำที่พลเมือง 0.5 (20) ส21244 หน้ำที่พลเมือง 0.5( 20) 
ง 20203 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) ง20204  งำนคอมพิวเตอร์  1.0(40) 
ส22201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 0.5(20) ส22202 ต้ำนทุจริตศึกษำ 0.5(20) 
ท 20203 กำรเขียน  0.5(20) อ20204 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 0.5(40) 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนำรี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนำรี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 20 
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 100 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 100 

รวมเวลาเรียน 620 รวมเวลาเรียน 620 

 

 

 



๑๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2562) 
โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรม 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 
11.0 
(440) 

รายวิชาพื้นฐาน 
11.0 
(440) 

ท23101 ภำษำไทย 1.5 (60) ท23102 ภำษำไทย 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 
ว23101 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว23102 วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษำ 1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษำ 1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศำสตร์ 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1.0 (40) 
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40) 
ง23101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) ง23102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
อ23101 ภำษำอังกฤษ 1.5 (60) อ23102 ภำษำอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
2.5 

(100) 
รายวิชาเพิ่มเติม 

2.5 
(100) 

ส21245 หน้ำที่พลเมือง 0.5 (20) ส21246 หน้ำที่พลเมือง 0.5( 20) 
ง20205 งำนคอมพิวเตอร์ 5 
ศ20203  นำฎศิลป์ไทย 

1.0(40) 
ง20206 งำนคอมพิวเตอร์ 6 
ศ20203  นำฎศิลป์ไทย 

1.0(40) 

พ 20207 ฟุตซอล 0.5(20) พ 20208 ฟุตซอล 0.5(20) 
ส23201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 0.5(20) ส23201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 0.5(20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนำรี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนำรี 
- ชมรม  ชุมนุม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

20 

กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 100 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 100 
รวมเวลาเรียน 620 รวมเวลาเรียน 620 

 

 



๑๖ 

 

 

  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชลธารวิทยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2560(ปรับปรงุ 2562) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (ทั่วไป) 
                                                        ภาคเรียนที่  1 

 
 

รหัสวิชำ 
 

รำยวิชำ 
เวลำเรียน/ชั่วโมง  

หน่วยกิต 
 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 300 7.5 

ท 31101   ภำษำไทย 1 40 1.0 
ค 31101   คณิตศำสตร์ 1 40 1.0 
ว 31101   ชีววิทยำพื้นฐำน 40 1.0 
ว31103 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี 20 0.5 
ส 31101   สังคมศึกษำ 1 40 1.0 
ส 31102   ประวัติศำสตร์ 1 20 0.5 
พ 31101   สุขศึกษำ 1 20 0.5 
ศ 31101   ศิลปะ 1 20 0.5 
ง 31101   กำรงำนอำชีพ 1 20 0.5 
อ 31101   ภำษำอังกฤษ 1 40 1.0 

 สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 300 7.5 
ท 31201   วรรณกรรมพื้นบ้ำน 40 1.0 
ว30201   วิทยำศำสตร์ประยุกต ์ 40 1.0 
ว 31201   กำรออกแบบและเทคโนโลยี 1 40 1.0 
ว30202 คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก 40 1.0 
พ 30204   ตะกร้อ 40 1.0 
พ 30208   กิจกรรมเข้ำจังหวะ 40 1.0 
ส 31201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 20 0.5 
อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 40 1.0 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
 กิจกรรมแนะแนว 20  
 กิจกรรมเครื่องแบบ/ชุมนุม 20  
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ

ประโยชน ์
20  

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660  
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชลธารวิทยา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2560(ปรับปรงุ 2562) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  (ทั่วไป) 

                                          ภาคเรียนที่  1      
                       

รหัสวิชำ 
 

รำยวิชำ 
เวลำเรียน/ชั่วโมง  

หน่วยกิต 
 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 300 7.5 

ท 32101   ภำษำไทย 3 40 1.0 
ค 32101   คณิตศำสตร์ 3 40 1.0 
ว 32101   ชีววิทยำเบื้องต้น 60 1.5 
ส 32101   สังคมศึกษำ 3 40 1.0 
ส 32102   ประวัติศำสตร์ 3 20 0.5 
พ 32101   สุขศึกษำ 3 20 0.5 
ศ 32101   ศิลปะ 3 20 0.5 
ง 32101   กำรงำนอำชีพ 3 20 0.5 
อ 32101   ภำษำอังกฤษ 3 40 1.0 

 สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 300 7.5 
ท 30203   วรรณกรรมปัจจุบัน 40 1.0 
ว 30203   พลังงำนทดแทน 40 1.0 
ว 30201   กำรออกแบบและเทคโนโลยี 2 40 1.0 
ว 30202 กำรใช้โปรแกรมประมวลผลค ำ 40 1.0 
พ 30204   ตะกร้อ 20 1.0 
พ 30208   กิจกรรมเข้ำจังหวะ 40 1.0 
ส32201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 20 0.5 
อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 40 1.0 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
 กิจกรรมแนะแนว 20  
 กิจกรรมเครื่องแบบ/ชุมนุม 20  
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ

ประโยชน ์
20  

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชลธารวิทยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551(ปรับปรงุ 2562) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ทั่วไป) 
ภาคเรียนที่  1 

                              
รหัสวิชำ 

 
รำยวิชำ 

เวลำเรียน/ชั่วโมง  
หน่วยกิต 

 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 240 5.5 
ท 33101   ภำษำไทย 5 40 1.0 
ค 33101   คณิตศำสตร์ 5 40 1.0 
ส 33101   สังคมศึกษำ 5 40 1.0 
พ 33101   สุขศึกษำ 5 20 0.5 
ศ 33101   ศิลปะ 5 20 0.5 
ง 33101   กำรงำนอำชีพ 5 

(งำนเกษตร) 
20 0.5 

อ 33101   ภำษำอังกฤษ 5 40 1.0 
 สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 340 8.0 

ท 30205   วรรณกรรมปัจจุบัน 40 1.0 
ว 30205 พลังงำนทดแทน 40 1.0 
พ 30208   กิจกรรมเข้ำจังหวะ 40 1.0 
พ30204 ตะกร้อ 20 1.0 
ง 33201   กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยสื่อผสม 40 1.0 
อ 33201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 40 1.0 
ศ30201 ศิลปะ 40 1.0 
ส33201 ต้ำนทุจริตศึกษำ 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
 กิจกรรมแนะแนว 20  
 กิจกรรมเครือ่งแบบ/ชุมนุม 20  
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ

ประโยชน ์
20  

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640  
 
 
 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ทรัพยากรและงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมำณ(รำยหัว) ๓37,5๐๐ ประมำณกำรค่ำ

สำธำรณูปโภค 
60,000 

งบกลำง 27,750 
งบบริหำรวิชำกำร 166,500 
งบบริหำรทั่วไป 49,950 
งบบริหำรบุคล 27,750 
งบบริหำรงบประมำณ 5,550 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 66,340 กิจกรรมวิชำกำร 11,540 
กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน. 30,000 
กิจกรรมทัศนศึกษำ 20,000 
กิจกรรม ICT 5,000 

รวม  รวม  
เงินนอกงบประมำณ -  - 
งบส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

100,000 พัสดุพัฒนำวิชำกำร 50,000 
พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 50,000 

สนับสนุนจำก รพ.สต.บ้ำนควน 20,000 โครงกำรกำรป้องกันกำร
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

20,000 

เงินอำชีพอิสระ 62,397.13 อำชีพอิสระ 62,397.13 
งบสนับสนุนจำก อบจ.ชุมพร ๑5๐,๐๐๐ จ้ำงครูต่ำงชำติ  ๑5๐,๐๐๐ 
  จ้ำงครูที่ขำดแคลน ๕,๐๐๐ 
งบอ่ืนๆ - อ่ืนๆ - 

รวมทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น  
 
  
หลักการบริหารงบประมาณ    
10:60:18:10:20 

ประมำณกำรค่ำสำธำรณูปโภค   เป็นเงิน  60,000 บำท 
งบกลำง   ๑๐ %   เป็นเงิน  27,750 บำท 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร   6๐ %   เป็นเงิน  166,500 บำท 

กลุ่มบริหำรทั่วไป   18 %   เป็นเงิน  49,950 บำท 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 10 %   เป็นเงิน  27,750 บำท 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ   2 %   เป็นเงิน  5,550  บำท 

 
 



๒๐ 

 

แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนมีกำรพัฒนำโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอำคำรเรียน 1 หลัง 

อำคำรประกอบ 4 หลัง  รวมจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๓ ห้อง ห้องปฏิบัติกำร 2 ห้อง ห้องปฏิบัติกำรพิเศษ
ต่ำงๆ 7 ห้อง  ได้แก่ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภำษำต่ำงประเทศ ห้องจริยธรรมและ
พุทธศำสนำ  ห้องพยำบำล ห้องกำรงำนอำชีพ  ห้องคณิตศำสตร์ ห้องนำฏศิลป์ ห้องสังคมศึกษำ ส่วนห้องสมุด
มีขนำด 144 ตำรำงเมตร  (คิดเป็นประมำณ 2  ห้องเรียน) มีหนังสือทั้งหมด 4,500  เล่ม จ ำแนกเป็น 16 
ประเภท สถิติกำรใช้ห้องสมุดของนักเรียนสูงสุด เมื่อ เดือน ธันวำคม  พ .ศ  255๘  คิดเป็นร้อยละ 78.24 
ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมดต่ ำสุด เมื่อ เดือน มกรำคม พ .ศ 2552  คิดเป็นร้อยละ  21.4  ของจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด โรงเรียนมีกำรติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรค้นคว้ำของนักเรียน จ ำนวน ๑9 เครื่อง  มีนักเรียน
มำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต 15 คนต่อวัน และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ๑9 เครื่อง  คิดเป็น
สัดส่วนจ ำนวนนักเรียนต่อเครื่อง เท่ำกับ 1 เครื่องต่อนักเรียน ๑  คน 
 
นอกจำกห้องสมุดแล้ว โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภำยใน และภำยนอกโรงเรียน ดังนี้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ป ี

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1200 ห้องสมุดประชำชน 15 
2. ห้องวิทยำศำสตร์ 1200 วัดคอเขำ 1 
4. ห้องพระพุทธศำสนำและจริยธรรม 40 วัดแหลมทรำย 2 
5. ห้องพยำบำล 500 วัดรำษฏร์บูรณำรำม 2 
6.สวนป่ำโรงเรียนชลธำรวิทยำ 1000 วัดถ้ ำเขำเกรียบ 1 
7.แหล่งเรียนรู้กำรท ำขนมไทย 1 สวนนำยด ำ 2 
9.แหล่งเรียนรู้กำรผลิตเครื่องดื่ม 1 แหล่งเรียนรู้กำรท ำกล้วยอบ

เล็บมือนำง 
1 

  แหล่งเรียนรู้กำรเลี้ยงไก่และหมู
(บริษัทซีพี) 

1 

  แหล่งเรียนรู้กำรเพำะเห็ดด้วย
ทะลำยปำล์ม 

1 

  วิทยำลัยเกษตรกรรมชุมพร 2 
  มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2 
  วัดถ้ ำขวัญเมือง 2 
  วัดถ้ ำรับร่อ 1 
  พิพิธภัณฑ์สถำนศึกษำแห่งชำติ 2 
  อนุสรณ์สถำนเสด็จในกรมหลวง

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
2 

  อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร 2 
  ที่ท ำกำรป่ำต้นน้ ำพะโต๊ะ 1 
 



๒๑ 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ป ี

  ถ้ ำเขำพลู 1 
  วัดสวนแก้ว 1 
  โจหลุยย์เธียร์เตอร์ 1 
  เมืองทองธำนี 1 
  พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ปทุมธำนี 1 
  พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์  หว้ำกอ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
1 

  สถำนีอนำมัยบ้ำนควน 3 
  ทีว่่ำกำรอ ำเภอหลังสวน 2 
  สวนจิตรลดำ 1 
  สวนสยำม 2 
  ดรีมเวิลด์ 1 
  อุทยำนประวัติศำสตร์กรุงศรีอยุธยำ 1 
  อุทยำนแห่งชำติ 1 
  สวนหลวง 1 
  โครงกำรในพระรำชด ำริ 1 
  วัดสวนสมบูรณ์ ๓ 
  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ ๑ 
  พิพิธภัณฑ์บ้ำนเชียง ๑ 
  นครเวียงจันทร์ ๑ 
  วัดพระแก้ว ประเทศลำว ๑ 
  บ้ำนไม้ธำรำ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ๑ 
  เขื่อนรัชชประภำ ๑   
  อุทยำนรำชภักดิ์ 1   
  โครงกำรช่ำงหัวมัน 1   
  วัดพระแก้ว 1   
  พระท่ีนั่งดุสิตมหำปรำสำท 1   
  ตลำดน้ ำอัมพวำ 1   
  สนำมหลวง 1   
  ดรีมเวิลด์ 1   
  Future Park 1  
  สวนน้ ำเขำโพธิ์ 1 
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต 1 
  ตลำดไทย 1 

 



๒๒ 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ป ี

  เมืองทองธำนี  
  พระบรมมหำรำชวัง  
  วัดสวนสมบูรณ์  
  วัดรำชบุรณะ  
  สวนสัตว ์  
  สวนน้ ำ  

 

  



๒๓ 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชลธารวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป 

1. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

3. งำนวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลกำรเรียน 

4. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

5. งำนพัฒนำส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ , ข้อมูล
สำรสนเทศ 

6.งำนนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำ
แผนกำรสอน 

7. พัฒนำแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
โรงเรียน 

8. งำนแนะแนวกำรศึกษำ งำน
ทุนกำรศึกษำและงำนกองทุนกู้ยืม 

9. งำนจัดท ำส ำมะโนผู้เรียนและ   
กำรรับนักเรียน 

10. งำนพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

11. งำนส่งเสริมควำมรู้และ
ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำด้ำน
วิชำกำรแก่ชุมชน 

12. งำนส่งเสริมและประสำนงำน
กำรศึกษำในระบบ นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย 

13. งำน ประสำนควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำ
อื่น 

14. กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำน

1. งำนจัดท ำและเสนอขอ
งบประมำณ 

2. งำนจัดสรรงบประมำณ 

3. งำนตรวจสอบ ติดตำม 
ประเมินผลกำรใช้เงิน และผล
กำรด ำเนินงำน 

4. งำนแผนงำน 

5. งำนบริหำรกำรเงิน 

6. งำนบริหำรบัญชี 

7. งำนบริหำรพัสดุและ
สินทรัพย์ 

8. งำนจัดระบบควบคุม
ภำยในหน่วยงำน 

9. งำนจัดระบบสหกรณ์
ร้ำนค้ำ 

10. งำนระดมทรัพยำกรและ
กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

11. งำนวำงแผนและติดตำม 
ประเมินผล 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง
และก ำหนดต ำแหน่ง 

2. งำนสรรหำและกำรบรรจุ
แต่งตั้ง 

3. งำนควำมดีควำมชอบ
และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. งำนพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ 

5. งำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

6. งำนวินัยและกำรรักษำ
วินัย 

7.กำรออกจำกรำชกำร 

8. งำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

9. งำนส่งเสริมพัฒนำขวัญ
ก ำลังใจแก่บุคลำกร 

10. งำนเลขำนุกำร 

11. งำนเวรยำมและรักษำ
ควำมปลอดภัย 

12. กำรออกนอกบริเวณ
โรงเรียน กำรลำ กำรลง
เวลำปฏิบัติรำชกำร กำรลำ
ศึกษำต่อ 

13. งำนลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำง 

14. งำนวำงแผนและ
ติดตำมประเมิน 

1. งำนด ำเนินงำนธุรกำรและงำน
ประสำนงำนรำชกำรกับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น 

2. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

3. งำนกิจกำรนักเรียนและงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดและโรงเรียนสีขำว 

5. งำนสัมพันธ์ชุมชนและบริกำร
สำธำรณะ 

6. งำนอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 

7. งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย 

8. งำนกิจกรรมนักเรียน 

9. งำนครูที่ปรึกษำ 

10. งำนส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน 

11. งำนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

12. งำนประชำธิปไตย 

13. งำนสภำ 

14. งำนประชำสัมพันธ์ 

15. งำนอุปโภค บริโภค 

16. ส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 

17. งำนวำงแผนและติดตำม
ประเมิน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๒๔ 

 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 โรงเรียนชลธำรวิทยำจัดกำรศึกษำโดยให้ทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ          

ขั้นพ้ืนฐำน เน้นผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์ มำรยำทดี มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่ำงพอเพียง บริหำรงำนบนพื้นฐำนปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
 
พันธกิจ 

จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับปรัชญำของโรงเรียน 
 
เป้าประสงค ์

๑. นักเรียนจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมีทักษะชีวิตตำมวิถีปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สถำนศึกษำให้บริกำรทำงกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำน 
 
ผลผลิตของสถานศึกษา 

ผลผลิตที่  ๑  นักเรียนกำรศึกษำภำคบังคับที่จบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์ที่ 
สถำนศกึษำก ำหนด 
 ผลผลิตที่ ๒  นักเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกึ่งระบบที่จบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑.  รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์  สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 ๗.  รักควำมเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสำธำรณะ 
 
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 



๒๕ 

 

 1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์  
 4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม  
 5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม  
 6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบตัิตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำย
กิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ำงๆ หรือกิเลส มีควำมละอำย
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  
 12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
บนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของสถำนศึกษำและค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรทดสอบระดับชำติ (National 
Test: NT) 
 ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อกำรให้บริกำรทำงกำรกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัด กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนบนปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ร้อยละของกิจกรรม/งำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีผลกำรประเมินตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 นักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 
 นักเรียนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 
 นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน บนปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนทุกระดับชั้นไม่น้อยกว่ำ ๒.๕๐  
 ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
 ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐  
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรสถำนศึกษำ
บนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 
 งำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมีผลกำรประเมินตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไม่ต่ ำกว่ำดีร้อยละ 75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 

กลยุทธ์องค์กร / กลยทุธ์ระดับแผนงาน 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนชลธารวิทยา 

ระยะ ๕ ปี (๒๕59 – ๒๕๖4) 
 

กลยุทธ์องค์กร (แผนงาน) 
 ๑.  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.  พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้วยหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  ส่งเสริม และพัฒนำสมรรถนะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบที่มุ่งบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ค ำนึงถึงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
นโยบายโรงเรียน 

1. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง

ต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้

อย่ำงมีสติ   สมเหตุผล 
5. พัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน  รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ

ทีด่ีต่ออำชีพสุจริต 
7. พัฒนำและส่งเสริมครูให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
8. ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
9. พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่อย่ำง มี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
10. สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบ

ด้ำน 
11. สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
12. สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
13. สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
14. สถำนศึกษำด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้น ที่ก ำหนด 
15. สถำนศึกษำด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำส่งผลให้มีระดับ

คุณภำพ   สูงขึ้น 



๒๘ 

 

16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนกำรคิดและพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของ      
สังคมโลก 

17. พัฒนำครูให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู 
18. สถำนศึกษำเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้และใช้แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ทั้งในและนอก

สถำนศึกษำ 
19. สถำนศึกษำให้มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มีกำรบริหำรจัดกำรที่

เน้น    ควำมร่วมมือ ยึดหลักธรรมำภิบำล 
20. สถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร  ให้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรมีคุณธรรมแห่งควำม

รักและกำรช่วยเหลือ แบ่งปันด้วยควำมเอื้ออำทร อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุขตำมหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ 
 21. น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 22. น้อมน ำ โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริหลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตร
พ้ืนฐำน” 
 23. สถำนศึกษำส่งเสริมโครงกำร อ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
 24. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  (DLTV) 
 25. กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืน 
 26. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 27. กำรพัฒนำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
 28. น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕62 
(งานประจ าตามโครงสร้าง) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๐ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานวิชาการ 
-  งำนบริหำร 
   หลักสูตร 
 
 
 
 
 

-  วิจัย  และพัฒนำหลักสูตร 
   สถำนศึกษำ 
-  ก ำกับ ควบคุมกำรใช้หลักสูตร 
   สถำนศึกษำ 
-  ประสำนงำนกำรจัดท ำหลักสูตร 
   ท้องถิ่น 
-  ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรฯ 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
   มีคุณภำพระดับดี 
 
 
 
 
 
 

วิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 

-  งำนบริหำร 
   กลุ่มสำระ 
   กำรเรียนรู้ 
(แยกเป็นรำย 
   กลุ่มสำระฯ) 
 

-   บริหำรส ำนักงำนกลุ่มสำระฯ  
-  ประสำนงำนครูในกลุ่มสำระ 
   กำรเรียนรู้ 
-  ด ำเนินงำนธุรกำรกลุ่มสำระฯ 
-  ประสำนกำรด ำเนินเนินงำน 
   ตำมแผนฯ 
-  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
   ของกลุ่มสำระฯ 
-  พัฒนำศูนย์ฯ    ให้เอื้อต่อกำร 
   จัดกำรเรียนรู้ 
  - จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
   รำยวิชำ 
-  จัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
-  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
-  จัดท ำสื่อนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีฯ 
-  วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
-  รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
-  วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ 
   กำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

- GPA ของแต่ละ   
   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
   สูงกว่ำเป้ำหมำยที่  
   ก ำหนด 
-  ครูมีแผนกำรจัดกำร  
   เรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ 
-  ครูมีผลงำนวิจัย 
   เพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
   กำรเรียนกำรสอน 
   อย่ำงน้อยคนละ  
  ๒ ชิ้น 
 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

-  งำนทะเบียน 
 

-  จัดท ำข้อมูลผลกำรเรียนนักเรียน 
-   ให้บริกำรเอกสำรข้อมูล  
   หลักฐำนผลกำรเรียน กำรลำออก 
   กำรย้ำยสถำนที่เรียน 
-  จัดท ำ GPA ระดับโรงเรียน เขต 

-  เอกสำรงำน 
   ทะเบียนมีคุณภำพ 
   ระดับด ี
-  ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
   ระดับด ี
 
 

นำงอมรศรี  เพชรภู่ 
นำงสำวนัฐฐินันท์  เล็กประทมุ 



๓๑ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งำนวัดผล  
    ประเมินผล 
   และเทียบโอน 
   ผลกำรเรียนรู ้

-  ประมวลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
-  จัดท ำเอกสำรกำรวัด 
   และประเมินผล  
-  เทียบโอนผลกำรเรียนรู้  
-  ประสำนงำนกำรศึกษำนอกระบบ    
   และตำมอัธยำศัย 

-  กำรวัดและประเมิน 
   ผลทำงกำรศึกษำ 
   มีคุณภำพ ระดับดี 
-  กำรเทียบโอนมี 
   คุณภำพ ระดับดี 

นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทมุ
นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร 
   

-  งำนห้องสมุด 
   และกำรสืบค้น  
อิเล็คทรอนกิส์ 

-  จัดระบบเอกสำรและข้อมูลสำระ 
   กำรเรียนรู้ 
-  จัดระบบกำรให้บริกำรกำรสืบค้น 
   สำระกำรเรียนรู้ 
-  จัดข้อมูลสำรสนเทศผู้ใช้บริกำรฯ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริม 
   กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-  ระบบกำรให้บริกำร 
   สืบค้นมี   คุณภำพ 
   ระดับด ี
-  ผู้รับบริกำรพึงพอใจ  
   กำรให้บริกำร 
   ระดับด ี

นำงสำวชุลีภรณ์ ชสูุก 
นายอัครพล  พะลัง  
นางสาววรัตนันท์ บุตรเพชร 

-  งำน   
เทคโนโลยี  
สำรสนเทศ  
 

-  จัดระบบกำรเรียนกำรสอน  
   กำรฝึกอบรม 
-   ให้บริกำรกำรสืบค้น Internet 

-  ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
   กำรให้บริกำร 
   ระดับดีมำก 

นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นำยธนกำนต์  พละสกุล 
นำงอมรศรี  เพชรภู่ 
 

-  งำนแนะแนว
กำรศึกษำ 

 

-  ประสำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  ประสำนข้อมูลกำรจัดท ำแผน 
   กำรเรียนรำยบุคคล 
-  ประสำนข้อมูลกำรศึกษำต่อ 
-  บริกำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน 
   รำยบุคคล 
-  ประสำนงำนครูที่ปรึกษำ 
   ด้ำนกำรแนะแนว 

 

-  ข้อมูลนักเรียน 
   ระบบดูแลฯ 
   มีคุณภำพระดับดี 
-  ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
   กำรให้บริกำร 
   แนะแนวระดับดี 

 

นำงสำวปรินทร์นภำ   
ทองแดง 
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
  

-  งำนวิจัยและ
พัฒนำกำรศึกษำ 
 

- จัดแหล่งสืบค้นข้อมูล เพ่ือกำร  
   วิจัย  และพัฒนำคุณภำพ  
   กำรศึกษำ 
- จัดบริกำรข้อมูล งำนวิจัย และ  
   เอกสำรที่เก่ียวข้อง 
- จัดด ำเนินงำนเผยแพร่งำนวิจัย 
- จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศงำนวิจัย 
   และพัฒนำกำรศึกษำ 

-มีแหล่งข้อมูลงำน  
 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ  
 กำรศึกษำ ในระดับดี 
 

นำงอมรศรี  เพชรภู่ 
นำงสำวปรินทร์นภำ   
ทองแดง 
 
 



๓๒ 

 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งำนสนบัสนนุ
วิชำกำร 

  -  ประสำนงำนจัดเตรียมเอกสำรทำง
วิชำกำร 
  - ให้บริกำรจัดท ำเอกสำร กำรอัดส ำเนำ 
เพื่อท ำแบบทดสอบและเอกสำรกำรเรียน
กำรสอน 
  - จัดส ำนักงำนให้เหมำะสมต่อ    กำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร 
 

-  ผู้รับบริกำรมีควำมพงึ
พอใจในระดับด ี

นำงอมรศรี  เพชรภู่ 
นางสาวปรินทร์นภา  
ทองแดง 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงาน 
  งบประมาณ 
-  งำน บริหำร 
   งบประมำณ 
 

 
 
-  ประสำนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ      
   งบประมำณท้ังในและนอก  
   สถำนศึกษำ 
-   ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ 
   เกี่ยวกับงบประมำณ 
-  จัดส ำนักงำนให้เหมำะสมต่อกำร 
   บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร 
-  จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ประจ ำปี 

 

 
 
-  กำรประสำนงำน 
   และข้อมูลครูมี 
   คุณภำพระดับดี 

 

 
 
นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน 
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
  

 -  งำนแผนงำน 
   และประกัน     
   คุณภำพ 
 

-  ด ำเนินงำนปรับแผนกลยุทธ์ 
   สถำนศึกษำประจ ำปี 
-  ด ำเนินงำนจัดท ำแผนประมำณ- 
   กำรรำยรับ – รำยจ่ำย 
-  ด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรปฏิบัติ 
   รำชกำรประจ ำปี 
-  ด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรควบคุม 
   ภำยในสถำนศึกษำ 
-  จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
-  ประสำนงำน ก ำกับ   ควบคุม  
   กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปฏิบัติ 
   รำชกำรประจ ำปี (งำนประจ ำ  
   แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
-  ประสำนกำรด ำเนินกำร 
   จัดท ำแฟ้มผลงำนงำนประจ ำ /    
   งำนกลยุทธ์ 
-  ประเมินและรำยงำนผลกำร 
   ด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติ 
   รำชกำรประจ ำปี 
-  ประสำนกำรประเมินคุณภำพ 
   กำรศึกษำทั้งจำกภำยใน 
   และภำยนอก 
 
 

-  กระบวนกำรบริหำร 
   ภำยใต้แผนมี 
   คุณภำพใน  ระดับดี 
-  ระบบกำรประกัน 
   คุณภำพมีคุณภำพ 
    ในระดับด ี
 

งานแผนงาน   
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายธนกานต์  พละสกุล  
งานพัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา   
นายวุฒิชัย  นวลแก้ว 
นางอมรศรี  เพชรภู่ 
นางสาวปรินทร์นภา  
ทองแดง  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม 
นายธนกานต์ พละสกุล 
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งำนกำรเงิน 
    และบัญชี 

-  จัดท ำแผนกำรควบคุมกำรใช้ 
    งบประมำณสถำนศึกษำ 
-  ด ำเนินงำนกำรเบิก / จ่ำยกำรเงิน 
   ตำมระเบียบทำงกำรเงิน 
-  ด ำเนินงำนด้ำนบัญชี 
   ตำมระเบียบฯ 
-  จัดระบบกำรให้บริกำรทำง 
กำรเงินที่มีประสิทธิภำพ 
-  ด ำเนินงำนด้ำนเงินเดือน  
   ค่ำตอบแทน 
 

-  ระบบกำรเงิน 
    และกำรบัญชี 
   มีคุณภำพ 
    ในระดับด ี

 

นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 
  

-  งำนสินทรัพย์ 
   และพัสดุ 
 

-  ประสำนกำรด ำเนินงำนกำร 
   จัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ 
-  จัดท ำระบบกำรควบคุม 
   กำรเบิกจ่ำยพัสดุ 
-  จัดท ำระบบกำรบริหำรสินทรัพย์ 
   ของสถำนศึกษำ 
-  ด ำเนินงำนตรวจสอบ 
    และจ ำหน่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ประจ ำปี 
-  จัดข้อมูลด้ำนสินทรัพย์ 
   ของสถำนศึกษำ  
-  วำงแผนกำรตรวจสอบ 
 

-  กำรบริหำรสิน 
ทรัพย์และพัสดุ   
   มีคุณภำพใน 
   ระดับด ี
 

นำงสำวพิมพ์ขวัญ  คงอุป 
นำยศุภกร  แก้วยิ้ม 

-  งำนตรวจสอบ 
    และควบคุม 
   ภำยใน 

 

-กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปฏิบัติ 
   รำชกำรประจ ำป ี
-  ตรวจสอบผลกำรด ำเนนิงำน  
   (ผลผลิต ผลลัพธ์ตำมแผนฯ) 
-  ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 
   และงบประมำณ 
-  สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
   ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

 

-  ระบบกำรตรวจ- 
สอบภำยในมีคุณภำพ ใน
ระดับด ี

 

นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก 
  

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งำนพัฒนำ   
   ข้อมูลสำร 
   สนเทศ 
 

-  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของ 
     สถำนศึกษำตำมโปรแกรม 
     ของส่วนกลำง 
  -  ให้บริกำร / รำยงำนข้อมูล 
     สำรสนเทศ 
  -  ประเมิน และปรับปรุงข้อมูล 
      สำรสนเทศ 
  -  จัดระบบข้อมูลสำรสน 
     สำรสนเทศ 
 

- ระบบสำรสนเทศมี 
  คุณภำพ ในระดับดี 
 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นางอมรศรี  เพชรภู่  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 

-  งำนระดมทุน  
    และทรัพยำกร 
   ทำงกำรศึกษำ 
 

-  วำงแผนกำรระดมทุน 
    และทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
-  จัดหำทุนและทรัพยำกร 
    เพ่ือกำรศึกษำ 
-  จัดท ำข้อมูลทุน  และทรัพยำกร 
   เพ่ือกำรศึกษำ 
-  จัดประเมินและรำยงำนผล 
   กำรระดมทุนฯ 
-  ประสำนงำนสมำคมฯ มูลนิธิฯ  
   องค์กรชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ 
   เพ่ือกำรระดมทุนฯ 

-  ทุนและทรัพยำกร 
    เพ่ิมข้ึนจำกงบ- 
   ประมำณของรัฐไม่ 
   น้อยกว่ำร้อยละ๕๐ 
 

นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  
น า ง อ ม ร ศ รี   เพ ช ร ภู่
น า ง ส า ว ป ริ น ท ร์ น ภ า  
ทองแดง 
นางสาวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นายวีระพล มีศิริ  
นายอัครพล  พะลัง  
นางสาวไปรยา  สุทธิชน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
-  งำนบริหำร 
   งำนบุคคล 
 

 
 
-  บริหำรงำนบุคคล 
-  ประสำนงำนกลุ่มงำนและ 
   สถำบันอื่นเก่ียวกับงำนบุคคล 
-  จัดท ำเนียบครูและบุคลำกร 
-  จัดท ำค ำขอ  และทะเบียนประวัติ  
   เครื่องรำชฯ 

 

 
 
-  กำรประสำนงำน 
   และข้อมูลครูมี 
   คุณภำพระดับดี 

 

 
 
นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว 
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

-  งำนอัตรำก ำลัง 
 

-  จัดท ำธุรกรรมกำรเลื่อนขั้น 
   เงินเดือนและควำมดีควำมชอบ 
   เป็นกรณีพิเศษ 
-  วิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลัง 
-  ด ำเนินงำนกำรสรรหำ  บรรจุ  
   แต่งตั้ง   
-  ด ำเนินงำนกำรย้ำย  กำรช่วย  
   รำชกำร   

-  ปริมำณงำน / ครูมี 
   ควำมเหมำะสม   
   ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

  - งำนส่งเสริม  
   สมรรถนะครู 
   และบุคลำกร 
 

-  วิเครำะห์สมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจ ำหน่วยงำน 
-  ประสำนกำรนิเทศ อบรม  
   ประชุม สัมมนำทั้งใน 
    และนอกสถำนศึกษำ 
-  ประเมินประสิทธิภำพ 
   และประสิทธิผลประจ ำปี 
-  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
   กำรพัฒนำครู 

-  กำรพัฒนำครูมี 
   ควำมรู้ ควำม 
   สำมำรถสอดคล้อง  
   กับสมรรถนะของ 
   หน่วยงำนใน 
   ระดับด ี
 

นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

-  งำนส่งเสริม  
   ควำมกำ้วหน้ำ 
    ในวิชำชีพ 
 

-  ส่งเสริมครูเครือข่ำย ครูแกนน ำ  
   ครูต้นแบบ 
-  จัดด ำเนินงำนด้ำนใบประกอบ 
   วิชำชีพ 
-  จัดด ำเนินงำนกำรขอเลื่อนแท่ง 
   เงินเดือนและวิทยฐำนะ 
-  จัดอบรมกำรจัดท ำผลงำน  
   วิชำกำร 
 

-  ครูร้อยละ 7๕  
   มีควำมก้ำวหน้ำ 
   ทั้งเงินเดือนและ   
   ระดับวิทยฐำนะ 
 

นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 



๓๗ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งำนวินัย 
   ข้ำรำชกำรครู 
 
 
 
 
 
 
 

-  ด ำเนินงำนด้ำนเวลำปฏิบัติ 
   รำชกำร กำรลำ กำรไปรำชกำร  
   กำรขำดรำชกำร กำรลำออก 
-   ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร 
   ด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ  
   ประกำศเกี่ยวกับวินัย 
   ข้ำรำชกำรครู 
-  ประสำนงำนด้ำนวินัย กำร 
   อุทธรณ์   ร้องทุกข์  กำรออกจำก 
   รำชกำร 

-  ครูมีวินัยและจรรยำ            
   บรรณอยู่ในระดับดี 
-  ครูมีควำมรู้กฎหมำย 
   กฎระเบียบทำงกำรศึกษำ 
   อยู่ในระดับดี 
 
 
 

นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 
 
 
 
 
 

-  งำนสวัสดิกำร  
   ครูและบุคลำกร 

-  ควบคุมระบบกำรจัดสวัสดิกำร 
     ของโรงเรียนที่เกิดควำม 
     เป็นธรรม 
  -  จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
      ให้เป็นปัจจุบัน 
  -  สรุปรำยงำนฝ่ำยบริหำร 
     ทุกสิ้นเดือน 
 

-  ครูพึงพอใจต่อกำร 
   จัดสวัสดิกำรของ 
   สถำนศึกษำใน  
   ระดับด ี
 

นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  
นายศุภกร  แก้วยิ้ม  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา 

- งำนรักษำควำม   
  ปลอดภัย 

 

- จัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย  
  ของสถำนศึกษำกลำงวัน 
  และกลำงคืน 
- ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  กำรรักษำควำมปลอดภัย 
  ของสถำนศึกษำ 
- ประเมินและรำยงำนผลกำรรักษำ 
  ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 

 
 

- กำรรักษำสถำน 
  ศึกษำมีคุณภำพ 
  ในระดับดี 

 

นำยธนกำนต์  พละสกุล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 
-  งำนกิจกำร 
   นักเรียน 
 

 
 
-  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ / 
   กำรรำยงำน 
-  ประสำนกำรด ำเนินงำนสำยงำน 
    ในกลุ่ม 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ 
   ผู้เรียน  (ลส. , นน. , ชุมนมุ / 
   กิจกรรมตำมแผนฯ) 

 
 
- นักเรียนผ่ำน 
   กิจกรรมพัฒนำ 
   ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
นำงสำวปรินทร์นภำ  ทองแดง
นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
นายวีระพล  มีศิริ  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นายอัครพล  พะลัง 

-  งำนกิจกรรม 
   สภำนักเรียน 

-  ประสำนงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
   ทั้งใน  และนอกสถำนศึกษำ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกำร 
   สภำนักเรียน 

- นักเรียนเข้ำร่วม 
   กิจกรรมร้อยละ๑๐๐ 
 
 

นายอัครพล  พะลัง  
นางสาววีรวรรณ  จันทรา  
นางสาวไปรยา  สุทธิชน  
นายวีระพล  มีศิริ  
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 

-  งำนวินัยและ 
   ควำมประพฤติ 
   นักเรียน   
 

-  ควบคุม ดูแล ติดตำมกำรเข้ำร่วม         
   กิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
-  ประสำนงำนกำรให้ค ำปรึกษำ 
   ของครูที่ปรึกษำประจ ำวัน 
-  ประสำนงำนต ำรวจชุมชน / 
   องค์กรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  จัดกิจกรรมป้องปรำม แก้ไข  
   และพัฒนำวินัยและควำม 
   ประพฤตินักเรียน 
-  จัดประเมินและรำยงำน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวินัย 
   และควำมประพฤตินักเรียนแยก 
   ตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-  นักเรียนผ่ำนกำร 
   ประเมินคุณลักษณะ  
   อันพึงประสงค์ 
   ร้อยละ ๑๐๐ 
-  ผู้ปกครองและ 
   ชุมชนพึงพอใจ 
   พฤติกรรมของ 
   นักเรียนในระดับดี 
-  สถำนศึกษำมีข้อมูล 
   พฤติกรรมนักเรียน 
   เป็นรำยบุคคล 
 
 

นายวีระพล  มีศิริ  
นายธนกานต์  พละสกุล  
นายอัครพล  พะลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

-  งำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศระบบ 
   ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  คัดกรองนักเรียน 
-  ก ำกับ ดูแล สนับสนุน ติดตำม  
   ประสำนกำรช่วยเหลือนักเรียน  
   รำยบุคคล 
-  บริหำรจัดกำรเครือข่ำยดูแล  
   ช่วยเหลือ    นักเรียน 
-  ประเมิน สรุปรำยงำนกำร 
   ช่วยเหลือ 
 

-  สถำนศึกษำมีข้อมูล 
   นักเรียนเป็นรำย 
   บุคคลที่เป็นปัจจุบัน 
-  สถำนศึกษำมีระบบ 
   เครือข่ำยผู้ปกครอง  
   ที่สมบูรณ์ 
 

นำงสำวปรินทร์นภำ  ทองแดง
นำงสำวนัฐฐินันท์  เล็กประทุ  
นำยวีระพล  มีศิริ   
นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นำยอัครพล  พะลัง   

-งำนป้องกันสำร
เสพติด/เพศศึกษำ 
 

- จัดท ำขอ้มูลนักเรียนที่มีควำม  
   เสี่ยง เรื่องสำรเสพติด และเพศฯ 
- จัดกิจกรรมแก้ปัญหำ / พัฒนำ 
  ควำมเสี่ยงของนักเรียนเกี่ยวกับ 
  สำรเสพติดและเพศฯ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กร 
  อ่ืนในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ 
  เกี่ยวกับสำรเสพติดและเพศฯ 
 

- นักเรียนมีควำมรู้  
  และไม่มีควำมเสี่ย  
  เรื่องสำรเสพติด /   
  เพศ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

นำยวีระพล  มีศิริ   
นำงสำวปรินทร์นภำ  ทองแดง 
นำงสำวพิมพ์ขวัญ  คงอุป  
นำงสำวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง  
นำยอัครพล  พะลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๐ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหาร 
  งานทั่วไป 
- งำนบริหำรงำน   
  ทั่วไป 

 

 
 
- บริหำรส ำนักงำนกลุ่มอ ำนวยกำร 
- จัดด ำเนินงำนสำรบรรณ 
   ของสถำนศึกษำ 
- ประสำนเครือข่ำยกำรสั่งกำร  
   กำรรำยงำนผ่ำนเทคโนโลยี  
   สำรสนเทศ 
- ให้บริกำรข้อมูล  ข่ำวสำร  
   กำรช่วยเหลือหน่วยงำนอื่นๆ 

 

 
 
- ประสำนงำน 
  ทั้งภำยในองค์กรและ   
  ภำยนอกมีคุณภำพ 
   ในระดับดี 

 

 
 

นำยธนกำนต์ พละสกุล 

- งำนอำคำร 
  สถำนที่และ 
  สิ่งแวดล้อม 
 

- จัดซ่อมบ ำรุงรักษำ อำคำรสถำนที่ 
- จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมให้  
   เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
- จัดสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม  
   พิธีกำรต่ำงๆ 
- ก ำกับ ดูแล นักกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  
- ก ำกับ   ดูแล   ควำมสะอำด 
  ควำมเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่ 

- อำคำรสถำนที่ 
  และสิ่งแวดล้อม 
  มีคุณภำพใน 
  ระดับด ี
 

นำยธนกำนต์  พละสกุล 
นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป
นำงสำวชุลีภรณ์   ชูสุก
นำยวีระพล  มีศิริ 
นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นำยอัครพล  พะลัง 

  - งำนเทคโนโลย ี
 

- จัดบริกำรงำนเทคโนโลยีเพ่ือสนับ  
สนุนวิชำกำร 
- จัดระบบแฟ้มภำพนิ่ง วีดิโอ   
  กิจกรรมฯ 
- จัดซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
  งำนเทคโนโลยี 
- จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
  งำนเทคโนโลยี 

- กำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยี
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ในระดับดี 
 
 
 

นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นำยธนกำนต์  พละสกุล 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

- งำนประชำ 
   สัมพันธ์ 

 

- จัดระบบงำนประชำสัมพันธ์ 
- จัดประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
  ของโรงเรียน 
- จดับริกำรต้อนรับ  ผู้มำเยี่ยม 
   โรงเรียน 
- จัดสถำนที่เพ่ือกำรประชำ- 
  สัมพันธ์ 

- งำนประชำสัมพันธ์ 
  เป็นที่พึงพอใจของ  
  นักเรียน   ครู 
  ผู้ปกครองในระดับดี 

 

นำยธนกำนต์  พละสกุล 
นำงสำวปรินทร์นภำทองแดง
นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก 
นำยศุภกร  แก้วยิ้ม 
นำงสำววรัตนันท์  บุตรเพชร
นำยทวีศักดิ์  พรหมเรือง 

- งำนโภชนำกำร - จัดระบบกำรให้บริกำรอำหำร 
  กลำงวัน 
- ควบคุมคุณภำพอำหำรและกำร-    
   ให้บริกำร 
- จัดสถำนที่ในกำรให้บริกำรอำหำร   
  กลำงวันที่ถูกสุขลักษณะ 
- ประเมิน และปรับปรุงอย่ำง 
  ต่อเนื่อง 
 

- นักเรียน   ครู   
  ผู้ปกครองพึงพอใจ  
  กำรบริกำรใน 
  ระดับด ี
 
 

- 

- งำนอนำมัย 
  โรงเรียน 
 

- จัดท ำข้อมูลอนำมัยส่วนบุคคล 
   นักเรียน 
- จัดบริกำรสุขอนำมัยเบื้องต้น 
- จัดระบบป้องกันอุบัติเหตุ 

- นักเรียน  ครู    
  ผู้ปกครองพึงพอใจ   
  กำรบริกำรใน 
  ระดับด ี

นำงสำววีรวรรณ  จันทรำ
นำงสำวปรินทร์นนภำ  
ทองแดง  
นำยวีระพล  มศีิร ิ

- งำนประสำน 
  องค์กรเครือข่ำย 

 

- จัดท ำข้อมูลชุมชน 
- ประสำนกำรจัดกิจกรรม 
  สร้ำงควำมสัมพันธ์ชุมชน 
- เข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
   ในโอกำสต่ำงๆ 
- ประสำนงำนคณะกรรมกำร  
  สถำนศึกษำฯ , สมำคมผู้ปกครอง 
  และครูฯ , สมำคมนักเรียนเก่ำ , 
 มูลนิธิฯ , และองค์กรชุมชน 
- ให้บริกำรชุมชนทั้งด้ำนวิชำกำร  
และอ่ืนๆ 

- ชุมชนเชื่อถือและ 
   ไว้วำงใจสถำน 
   ศึกษำ และพึงพอใจ   
   กำรจัดกำรศึกษำใน 
   ระดับด ี

 

นางสาวปรินทร์นภา  
ทองแดง   
นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง 
นายวีระพล  มีศิริ 
นายอัครพล  พะลัง 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ฝ่าย/งาน กิจกรรม (ความรับผิดชอบ) 
ผลผลิต 

(ปริมาณ/คุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ 

- งำน 
  สำธำรณูปโภค 
 

- จัดบริกำรน้ ำดื่ม น้ ำใช้ 
- จัดระบบกำรใช้พลังงำน (ไฟฟ้ำ, 
  น้ ำมันเชื้อเพลิง) 
- จัดระบบกำรสื่อสำรภำยใน 
  สถำนศึกษำ 
- ประเมิน และรำยงำนกำรใช้ 
  พลังงำน 

- นักเรียน ครูพึงพอใจ 
  กำรบริกำรในระดับดี 
 
 
 
 

นายธนกานต์  พละสกุล 
นางส าวป ริน ท ร์น ภ า  
ทองแดง   
นายวีระพล  มีศิริ 
นายอัครพล  พะลัง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕62 
กิจกรรม / โครงการ 

ตามแผนกลยุทธ์สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

การก าหนดกลยุทธ์โรงเรียนชลธารวิทยา 

มาตรฐานที่ ข้อที ่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ           
1.1.2มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
1.1.3มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
1.1.3มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1.1.3มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
2.1.1 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร โครงกำร กิจกรรม ที่พัฒนำ
คุณภำพ กำรศึกษำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจนและน ำไปปฏิบัติได้จริง 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 
2.2.1 โรงเรียนมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้วยวงจรคุณภำพ 
2.2.2 โรงเรียนมีกำรก ำกับติดตำมด้วยระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1 สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีได้รับควำมเห็นขอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและสำมำรถตรวจสอบได้ 
2.3.2 สถำนศึกษำมีหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 
๒.๓.๓โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศภำยในที่ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.4.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ตนเอง อย่ำงน้อย ปีละ 20 ชั่วโมง 
2.4.2 ครูทุกคนมีแผนพัฒนำตนเอง ( ID  Plan) 
2.4.3 ครูทุกคนมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ( PSAR ) 



๔๕ 

 

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1 สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
2.5.2 สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 สถำนศึกษำมีระบบกำรจัดหำกำรพัฒนำและกำรบริกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม
กับสภำพของสถำนศึกษำ 
2.6.2 สถำนศึกษำมีแผนในกำรพัฒนำระบบและกำรบริกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม
กับสภำพของสถำนศึกษำ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ และสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้ 
3.1.2 ครูจัดหำและน ำสื่อมำใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.1 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
3.2.2 ครูทุกคนใช้แหล่งกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.3.1 บรรยำกำศในชั้นเรียนเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
3.3.2 ครูน ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.4.1 ครูทุกคนมีเครื่องมือประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริงด้วยเครื่องมือที่
หลำกหลำย 
3.4.2 ครูมีรำยงำนกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำต่อ
ภำคเรียน 
3.4.3 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนละ 1 เรื่อง 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครูทุกคนได้รับกำรนิเทศภำยในภำคเรียนละ 2 ครั้ง 
3.5.2 ครูทุกคนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)  50 ชั่วโมง / ปี 
3.5.3 ครูมีกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรผ่ำนสื่อเทคโนโลยี 



๔๖ 

 

    แผนปฏิบัติงานตามกรอบกลยุทธ์สถานศึกษา (งานกลยุทธ์) 
 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 นักเรียนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนอยำ่งมีคุณภำพตำม   
มำตรฐำนในระบบประกัน  
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และสอดคล้องกับทิศทำงกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

     

โครงการที่ ๑   
โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
-ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพและออกก ำลังกำย 
สม่ ำเสมอ 
-มีน้ ำหนัก ส่วนสูง  และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำม  
เกณฑ์มำตรฐำน สำมำรถ
ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลกีเล่ียงตนเอง
จำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหำทำงเพศ       
-เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำม
มั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
-สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/
นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร
ตำมจินตนำกำร  ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตลอดปี 

 
นำงสำว 

วีรวรรณ จันทรำ 

 
ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑.๑ ตรวจสุขภำพดว้ย
ตนเองโดยใช้แบบ
บันทึกกำรตรวจสุขภำพ 

นักเรียนตรวจสุขภำพดว้ย
ตนเองโดยใช้แบบบันทึกกำร
ตรวจสุขภำพ 
ร้อยละ 85 

- - ตลอดปี นำงสำว 
วีรวรรณ จันทรำ 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

๑.๒ กำยบริหำร นักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรมกำย
บริหำรก่อนเข้ำเรียนทกุเช้ำ  
ไม่น้อยกวำ่ 
 ร้อยละ 85 

- 
 
 
 
 

- ตลอดปี นำงสำว 
วีรวรรณ จันทรำ 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

 ๑.๓ ชั่งน้ ำหนัก-วัด
ส่วนสูง ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรม
อนำมัย        
 
 

นักเรียนชั่งน้ ำหนัก-วัด
ส่วนสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของกรมอนำมัย         
ร้อยละ 85 

- - ตลอดปี นำงสำว 
วีรวรรณ จันทรำ 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 



๔๗ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

๑.๔ ทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย   

นักเรียนทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย  ร้อยละ85 
 

- - ตลอดปี นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๕ ซ้ือยำและ
เวชภัณฑ์ 

มียำ และเวชภัณฑ์พร้อม
บริกำรนักเรียน ครู ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

2,000 -  นำงสำว 
วีรวรรณ จัรทรำ 

 

๑.๖ จัดป้ำยนิเทศให้
ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพ
ติด  ให้โทษ ควำม
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำ 
ทำงเพศ 
 

นักเรียนจัดป้ำยนิเทศให้
ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดให้
โทษ ควำมรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำ ทำงเพศ 
ร้อยละ 85 

- - ตลอดปี นำงสำว 
วีรวรรณ จันทรำ 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๗ รณรงค์กำรขับขี่
ปลอดภัย 

นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์
กำรขับขี่ปลอดภัยรอ้ยละ ๘๕ 
 

- - ตลอดปี  1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๘ อ่ำนสำส์นต่อตำ้น
ยำเสพติด 

นักเรียนร่วมกิจกรรมอ่ำน
สำส์นต่อต้ำนยำเสพติดร้อยละ 
๘๐ 
 

- - 
 
 

มิถุนำยน นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๙ แนะแนวผู้เรียนใน
ชั้นเรียน 

นักเรียนได้รับกำร แนะแนว
ผู้เรียนในชั้นเรียนร้อยละ 85 
 

 -  ครูที่ปรึกษำทุกคน ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑.๑๐ กิจกรรมเปิดรั้ว
ชลธำร 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้ำนชลธำร                  
ร้อยละ 85 
 

10,000 -  นำงสำว 
ปรินทร์นภำ 

ทองแดง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๑๑ ปัจฉิมนิเทศ
ผู้เรียน ม.3 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศผู้เรียน ร้อยละ 85 
 

 -  นำงสำว 
ปรินทร์นภำ 

ทองแดง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๑๒ สร้ำงสรรค์
ผลงำนศิลปะด้ำน
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นำฏศิลป์ กีฬำ และ
นันทนำกำร 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะด้ำน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นำฏศิลป์ 
กีฬำ และนันทนำกำร                     
ร้อยละ 85 
 

- -  นำยศุภกร  แก้วยิ้ม 
นำยอัครพล พะลัง 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๑.๑3 กีฬำภำยในและ
กีฬำต้ำนยำเสพติด 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม                            
ร้อยละ 85 

 -  นำยวีระพล  มีศิริ  1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑.๑4 กีฬำภำยนอก นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬำ
นักเรียนมัธยมศึกษำ                   
จังหวัดชุมพร   ร้อยละ 85 

 - สิงหำคม นำยวีระพล  มีศิริ  1 ครั้ง/ 
ปีกำรศึกษำ 

 1.15 กำรปอ้งกันกำร
ตั้งครรภ์ในเยำวชน 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม    
ร้อยละ 85 

-    1 ครั้ง/ 
ปีกำรศึกษำ 



๔๘ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

โครงการที่  ๒  
โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ                      
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 
เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 

    
นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

 
1 ครั้ง/         

ปีกำรศึกษำ 

๒.๑ กิจกรรมมำลำบูชำ
ผู้มีคุณ 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรม
ร้อยละ ๑๐๐ 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๒.๒ กิจกรรมเข้ำค่ำย
คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกจิกรรม 
ร้อยละ 91 

20,000 -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
ประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำยอัครพล พะลัง 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๒.๔ กิจกรรมจิตอำสำ
พัฒนำ
สำธำรณประโยชน ์

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๒.๕ กิจกรรมวันพระ
นักเรียน 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๒.๖ กิจกรรมนั่งสมำธิ
ก่อนเข้ำเรียน 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๒.๗ กิจกรรมสวดมนต์
สุดสัปดำห์ 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๒.๘ กิจกรรมท ำดี
ที่สุด 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

2.9 กิจกรรมแสดง
ตนเป็นพุทธมำมกะ 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

2.10 กิจกรรมเด็กดี
ศรีชลธำร 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

2.11 โรงเรียนวิถี
พุทธ 

นักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

- -  นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 



๔๙ 

 

แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
(ต่อ) 

โครงการที่ 3  
โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียน  และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
-นักเรียนมีนิสัยรักกำรอำ่น
และแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว         
-มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค ำถำมเพื่อ
ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม   
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อ
กำรเรียนรู้ระหวำ่งกัน  
ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และน ำเสนอผลงำน 

   
ก.พ. 

นำงสำวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

 
1 ครั้ง/         

ปีกำรศึกษำ 

3.1 กิจกรรมวัน
ส ำคัญ 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 

18,000 - ตลอดปี นำงสำวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

3.2 ทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 

40,000 - ตลอดปี นำงสำวชุลีภรณ์   
ชูสุก 
 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

3.3 จัดป้ำยนิเทศ
เกี่ยวกบัวันส ำคัญตำ่งๆ 
 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 

- - ก.ค. 61 นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

3.4 จัดกิจกรรมวัน
อำเซียน 
 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 

2,000 - ส.ค.61 นำงสำว 
วีวรวรรณ จันทรำ 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

3.5 จัดกิจกรรมวัน
ภำษำไทย 
 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 

2,000 - ก.ค.61 นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนำห้องสมุด 
 

นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 91 

2,000 - ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

3.7 กิจกรรมรักษก์ำร
อ่ำน 

นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 
 

- - ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

3.8 เร่ืองเล่ำเช้ำนี้ นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 91 

- - ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ ๑  โครงการที่ 4        



๕๐ 

 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจ  และ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเร่ือง
ที่อ่ำนฟังและดู และสื่อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง  น ำเสนอ
วิธีคิด   วธิีแกป้ัญหำดว้ยภำษำ
หรือวิธกีำรของตนเอง 
-ก ำหนดเปำ้หมำย 
คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมีเหตุผล
ประกอบ มีควำมคิดริเริ่ม 
และสร้ำงสรรค์ ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ 

ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

 

4.1 วิทยำศำสตร์กับ
กำรแก้ปญัหำ 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
วิทยำศำสตร์กบักำรแก้ปัญหำ 
ทุกคน 

- - ส.ค.61 นำงสำว 
พิมพ์ขวัญ คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 

เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.2 กิจกรรมโครง     
งำนวิทยำศำสตร์ 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
โครงงำนวิทยำศำสตร์ทุกคน 

2,000 - ตลอดปี นำงสำว 
พิมพ์ขวัญ คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 

เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.3 ปฐมนิเทศ
นักเรียน 

นักเรียนม.1 และ ม.4เข้ำร่วม
กิจกรรมทุกคน 

- - ตลอดปี นำงอมรศรี เพชรภู่  1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.4 ฝึกกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ 

นักเรียนได้รับกำรฝึกโดยใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ทุกคน 

- - ตลอดปี นำงสำวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

4.5 กิจกรรมเรียนรู้
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
เรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
ทุกคน 

- - ตลอดปี นำงสำวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.6 เข้ำค่ำยลกูเสือ 
เนตรนำรี และทักษะ
ชีวิต 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี และ
ทักษะชีวิต ทุกคน 
 

10,000 - ภำคเรียนที่2 นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.7 กิจกรรมวิเครำะห์
ข่ำวสำร 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
วิเครำะห์ข่ำวสำรทุกคน 
 

- - ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.8 กิจกรรมนักข่ำว
เช้ำนี้ 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
กิจกรรมนักขำ่วเช้ำนี้ทกุคน 
 

- - ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.9 โครงงำน
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
โครงงำนฐำนเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ81 

- - ตลอดปี นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.10 ปลูกผัก 
 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม                
ปลูกผัก ร้อยละ81 
 

- - ตลอดปี นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

4.11 คณิตคิด
สร้ำงสรรค์ 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
ชุมนุมคณิตคิดสร้ำงสรรค์  
 ทุกคน 

- - ตลอดปี นำงอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

แผนงานหลัก โครงการ/ ผลลัพธ์/ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 



๕๑ 

 

กิจกรรม อุดหนุน อื่น ๆ 
แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

โครงการที่ 5   
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระ
เป็นไปตำมเกณฑ ์
มีผลกำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไป
ตำมเกณฑ ์
-มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ และเขยีน  
เป็นไปตำมเกณฑ ์
-มีผลกำรทดสอบระดับชำติ
เป็นไปตำมเกณฑ ์
 

   
ตลอดปี 

 
นำงอมรศรี เพชรภู่ 

 
1 ครั้ง/         

ปีกำรศึกษำ 

 - ห้องสมุด  - -  นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

 

 - วิทยำศำสตร์ 
 -  โครงกำรทัศนศึกษำ
สัปดำห์วัน
วิทยำศำสตร์ 
 

 - -  นำงสำวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

 

 -  โครงกำรพัฒนำสื่อ
กำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
และ ม.ปลำย 

 - 400,00
0 

 นำงสำวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

- ภำษำตำ่งประเทศ 
    - ภำษำอังกฤษ                     
วันละค ำ 

 - -  นำงสำวปรนิทร์นภำ 
ทองแดง 

 

    - อิงลิชแคมป ์  4,060 -  นำงสำวปรนิทร์นภำ 
ทองแดง 

 

-  พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษปรับ
พื้นฐำนนักเรียน 

 - -  นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

 

- แนะแนวกำรศึกษำ
ต่อ ม.1 

 2,000 -  นำงสำวปรนิทร์นภำ 
ทองแดง 

 

- งำนประชำสัมพันธ ์  5,000 -  นำงสำวปรนิทร์นภำ 
ทองแดง 

 

5.3 จัดกำรทดสอบ
ระดับต่ำงๆตำม
หลักสูตร 
 
 

นักเรียนได้รับกำรจัดกำร
ทดสอบระดับต่ำงๆตำม
หลักสูตร ร้อยละ 81 

- - ตลอดปี วิชำกำร 
นำงอมรศรี เพชรภู่ 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

5.4 สอนซ่อมเสริม
และติวเข้มเติมควำมรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ 
O-Net ม.3 และ ม.6 

นักเรียนได้รับกำรสอนซ่อม
เสริมและติวเข้มเติมควำมรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ     
O-Net ร้อยละ81 
 

- - ภำคเรียนที่ 
2 

วิชำกำร 
นำงอมรศรี เพชรภู่ 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

สอนเสริมควำมรู้ ม.3 
และ ม.6 

 - -  นำงอุทุมพร                    
ศิวำยพรำหมณ ์

 

5.5 จัดท ำข้อสอบ
กลำง 

โรงเรียนมีข้อสอบกลำง
ส ำหรับทดสอบนักเรียนทกุ
วิชำ 

- -  วิชำกำร  

5.6 จัดซื้อ จัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ 8 กลุ่มสำระ 

ครู นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

40,000 -  วิชำกำร 
พัสด ุ

 

5.7 เข้ำค่ำยวิชำกำร
แบบเข้มกลุ่มสำระ
ภำษำ ต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ก่อน
สอบ O-Net 

นักเรียนเข้ำค่ำยวิชำกำร
แบบเข้มกลุ่มสำระ
ภำษำตำ่งประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ก่อนสอบ O-
Netร้อยละ81 

- - ม.ค. นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

5.8 กิจกรรมเข้ำค่ำย
วิชำกำร 

นักเรียนเข้ำค่ำยวิชำกำร 
ร้อยละ 81 

20,000 -  วิชำกำร 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

5.9 กำรท ำข้อตกลง
ควำมเข้ำใจ 
(MOU)เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

นักเรียนท ำข้อตกลงควำม
เข้ำใจ (MOU)เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำร้อยละ
81 
 

- - ภำคเรียนที่ 
1 

ครูทุกคน 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

5.10 ที่นี่ปลอด  ๐, ร 
, มส  

นักเรียนที่มีผลกำรเรียน   ๐ 
, ร , มส  ร้อยละ ๑๐ 
 

- - ตลอดปี วิชำกำร 
ครูทุกคน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 



๕๓ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

(ต่อ) 

5.11  ติวเข้ม  o-net นักเรียนระดับชั้นม.๒,๓เข้ำ
ร่วมกิจกรรมติวเข้มร้อยละ 
81 

- - ภำคเรียนที่ 
2 

ครู 5 กลุ่มสำระ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

5.12 ภำษำอังกฤษ  
วันละค ำ/ประโยค 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร้อยละ 81 
 

- - ตลอดปี นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

1 ครั้ง/ 
ภำคกำรศึกษำ 

5.13 โลกกว้ำงทำง
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและ
ใช้อินเตอร์เน็ตได้ร้อยละ81 
 

- - ตลอดปี นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 
 

1 ครั้ง/ 
ภำคกำรศึกษำ 

5.14 เรียนดีมีรำงวัล นักเรียนได้รับรำงวัลเรียนดี
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด ร้อยร้อยละ 81 
 

- -  วิชำกำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

โครงการที่ 6  
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการท างาน  
รักการท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่อชีพสุจริต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง       
 

 
-ผู้เรียนวำงแผนกำรท ำงำน
และด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจ
ในผลงำนของตนเองท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
-มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ
สุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับ
อำชีพที่ตนเองสนใจ 

     

6.1 นิทรรศกำรกำร
แสดงผลงำนนักเรียน 
 

นักเรียนได้  ร้อยละ91 - - ตลอดปี วิชำกำร 
กิจกรรม 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

6.2 ส่งเสริมอำชีพ
ท้องถิ่น 
 

นักเรียนท ำกิจกรรมอำชีพ
ท้องถิ่น  ทุกคน 

1,000 - ตลอดปี นำงสำว 
วีรวรรณ  จันทรำ 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

6.3 เยี่ยมชมสถำน
ประกอบกำร 
 

นักเรียนได้ เยี่ยมชมสถำน
ประกอบกำร ทกุคน 

1,000 - ตลอดปี นำงสำว 
ปรินทร์นภำ 

ทองแดง 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

6.4 ศึกษำดูงำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 

นักเรียนได้ศึกษำดูงำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  ทุกคน 

1,000 - ตลอดปี นำงสำว 
ไปรยำ สุทธิชน 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

6.5 ศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ 
 

นักเรียนได้ศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่  ทกุคน 

- - ตลอดปี นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

6.6 กิจกรรมส่งเสริม
อำชีพอิสระนกัเรียน 
-ปลูกผัก 
-แปรรูปอำหำร 
-ปลูกปำล์มน้ ำมัน 
-จ ำหนำ่ยอำหำร 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอำชีพอิสระนักเรียน  
ร้อยละ91 

- 60,000 ตลอดปี นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

 

 

 



๕๔ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

 ครู ผู้บริหำรคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ
ชุมชนปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำทีอ่ยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

   นำงอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

โครงการที่ ๗  
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
-ครูที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ 
ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำร
วำงแผน กำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรยีน  
-ครูที่ออกแบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหวำ่งบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ มี
กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีที ่
เหมำะสมผนวกกับกำรน ำ
บริบทและภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้  มกีำรวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวธิีกำรที่หลำกหลำย ให้
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และ
แก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิต
ด้วยควำมเสมอภำค มี
กำรศึกษำ วิจยัและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในกำร
ปรับกำรสอน 
ประพฤติปฏบิัติตนเป็น
แบบอยำ่งที่ดีและเป็นสมำชิก
ที่ดีของสถำนศึกษำ 
จัดกำรเรียนกำรสอนตำม 
วิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ 
เต็มควำมสำมำรถ 
 

     

 

 

 

 



๕๕ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

7.1 ส่งครูเข้ำรบักำร
อบรมร่วมกับหนว่ยงำน
ภำยนอก ดังนี ้

      * อบรมปฏิบัตกิำร
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     * อบรมปฏิบัติกำร
จัดท ำผลงำนเพื่อ
ควำมก้ำวหนำ้ใน
วิชำชีพ 

     * อบรมปฏิบัติกำร
วิจัยในชั้นเรียน 

ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ ๑๐๐ 

40,000 - ตลอดปี ผู้อ ำนวยกำร 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 
 

ครูทุกคน 
 
 
 
 

ครูทุกคน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

7.2 ศึกษำดูงำนกำรจัด
กิจกรรมตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 86 

- - ภำคเรียนที่ 2 นำงสำว 
ไปรยำ  สุทธิชน 

 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

7.3 จัดประชุม อบรม 
สัมมนำ และนิเทศ
ภำยใน 
 

ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 86 

- - ตลอดปี ผู้อ ำนวยกำร 
 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

7.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดท ำ
ภำระงำน ดังนี ้
  *จัดท ำโครงกำร
สอน 
  *วิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล 
  *จัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้
  *ผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
   *จัดท ำแบบบันทกึ
พฤติกรรมของนักเรียน 
  *จัดสอนซ่อมเสริม
ให้กับผู้เรียน 
  *จัดท ำวจิัยในชั้น
เรียน 
  *บันทกึกำรนิเทศ
เพื่อคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
 
 

ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
ทุกคน 

- -  วิชำกำร 
ครูทุกคน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 



๕๖ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

7.5 ครูดีศรีชลธำร ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
ทุกคน 
 

- - ตลอดปี นำยศุภกร  แก้วยิ้ม 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

7.6 แฟ้มผลงำนสำน
ควำมส ำเร็จ 

ครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
ได้ท ำแฟ้มงำนทุกคน 
 

- - ตลอดปี ครูทุกคน 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

โครงการที่ ๘  
โครงการส่งเสริม
ผู้บริหารให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง              

 
-ผู้บริหำรที่มีวิสยัทัศน์ ภำวะ
ผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้น
กำรพัฒนำผู้เรียนใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีสว่นร่วมและใช้
ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ
ผลกำรวิจยั เป็นฐำนคิดทั้ง
ด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
สำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำใหบ้รรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
กำร 
-ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรใหพ้ร้อม
รับกำรกระจำยอ ำนำจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีควำมพึงพอใจต่อผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและ
เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ
เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ  
    

  ตลอดปี  1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.1 วิเครำะห์บริบท
สถำนศึกษำ (SWOT) 
-ก ำหนดวิสัยทัศน์พันธ
กิจเป้ำประสงค์กลยุทธ์
องค์กรอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกจิ
เป้ำประสงค์กลยุทธ์
องค์กรอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

- - ภำคเรียนที่ 1 นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.2 ปรับปรุง
โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโรงเรียน 
 

- - ภำคเรียนที่ 1 นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.3 แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
บริหำรงำนโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมกำร
บริหำรงำนโรงเรียน 
 

- - ภำคเรียนที่ 1 นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.4 จัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

โรงเรียนมี - - ภำคเรียนที่ 1 นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 



๕๗ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

8.5 จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี โครงกำร/
กิจกรรม 
 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ีโครงกำร/กิจกรรม 

2,000 - ภำคเรียนที่ 1 นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.6 ประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และภำคี 
4 ฝ่ำย 
 

โรงเรียนมีกำร 
ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และภำคี 4 ฝ่ำย 
 

- 12,000 ภำคเรียนที่ 
1-2 

นำยศุภกร  แก้วยิ้ม 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.7 ประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ำย
ผู้ปกครอง 
 

โรงเรียนมีประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 

2,000 - ภำคเรียนที่ 
1-2 

นำยธนำกำนต์ 
พละสกุล 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.8 พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

โรงเรียนมีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 

- - ภำคเรียนที่ 1 วิชำกำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.9 ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกร 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนำบุคลำกร 
 

- - ภำคเรียนที่ 
1-2 

นำยศุภกร แกว้ยิ้ม 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.10 ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนมีกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู ้
 

25,000 - ภำคเรียนที่ 
1-2 

นำยธนำกำนต์ 
พละสกุล 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.11 กิจกรรมคืนสู่
เหย้ำชำวชลธำร 

โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมคืน
สู่เย้ำชำวชลธำร ๑  ครั้ง 

- -  นำงอมรศรี เพชรภู่  

8.12 นิเทศภำยใน
แบบกัลยำณมิตร 

โรงเรียนมีกำรนิเทศภำยใน
แบบกัลยำณมิตรเดือนละ
ครั้ง 
 

- - ตลอดปี นำงอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.13 ติดตำมรำยงำน
โครงกำร/กิจกรรม 

โรงเรียนมีกำรติดตำม
รำยงำนโครงกำร/กิจกรรม 
 

- - ภำคเรียนที่ 2 นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.14 จัดท ำขอ้มูล
สำรสนเทศโรงเรียน 

โรงเรียนมีกำรจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศโรงเรียน 
 

- - ภำคเรียนที่1-
2 

นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.15 ประเมิน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

โรงเรียนมีกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำปีละ ๒  ครั้ง 
 

- - ก.ย- 
มี.ค. 

ฝ่ำยบริหำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

8.16 ประเมินควำม  
พึงพอใจผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

โรงเรียนมีกำรประเมินควำม
พึงพอใจผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำปี
ละ ๒  ครั้ง 

- - มี.ค.  ครูทุกคน 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 

 



๕๘ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

กิจกรรมแสดงผลงำนสู่
สำธำรณชน พัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียนเพื่อจัด
แสดงผลงำน
สำธำรณชนในด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน) 

  -    

โครงการที่ 9    
โครงการส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน  
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
-คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้
และปฏิบัตหิน้ำที่ตำมที่
ระเบียบก ำหนด 
-ก ำกับติดตำม ดูแล และ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ  
-ผู้ปกครองและชุมชนมีควำม
พึงพอใจต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 
 

   นำยธนำกำนต์ 
พละสกุล 

 
1 ครั้ง/ปี งปม. 

9.1 จัดสรรหำ
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำตำม
ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรที่
ก ำหนด  แทน 
คณะกรรมกำรที่ไม่มำ
เข้ำร่วมประชุม 
 

โรงเรียนมีกำรจัดสรรหำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรทีก่ ำหนด  
แทน คณะกรรมกำรที่ไม่มำ
เข้ำร่วมประชุมำ 

- - มี.ค. ฝ่ำยบริหำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

9.2 จัดสรรหำ
คณะกรรมกำรที่
ปรึกษำและหรือ
คณะอนุกรรมกำรเพื่อ
ด ำเนินงำนตำมระเบียบ 
 

โรงเรียนมีกำรจัดสรรหำ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและ
หรือคณะอนุกรรมกำรเพื่อ
ด ำเนินงำนตำมระเบียบ 

- - มี.ค.  ฝ่ำยบริหำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

9.3 ประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที ่และได้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ระเบียบก ำหนด    

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่ และได้ปฏิบัติหนำ้ที่
ตำมที่ระเบียบก ำหนด ได้  ปี
ละ ๔ ครั้ง 

- - ภำคเรียน
ที่1 

ฝ่ำยบริหำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

9.4 ประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำอย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ 2 ครั้ง 
เพื่อร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน  ให้ควำมเห็น 
ข้อเสนอแนะแนวทำง
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
และกำรปรับปรุง
คุณภำพสถำนศึกษำ  
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน  ให้
ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ
แนวทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ และกำรปรับปรุง
คุณภำพสถำนศึกษำ ให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
 
 
 
 
 

- - ภำคเรียนที่ 
1-2 

ฝ่ำยบริหำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

9.5 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนภำคเรียนละ 2 
ครั้ง  และชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพของ
สถำนศึกษำ  
 

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ  ทุกคน 

- - ภำคเรียนที่ 
1-2 

ฝ่ำยบริหำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

9.6 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

โรงเรียนมีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำปีละครั้ง 

2,000 - ภำคเรียนที่ 
2 

นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

โครงการที่ ๑๐                  
โครงการพัฒนา
หลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

-มีหลักสูตรสถำนศึกษำ       
-มีกำรจัดรำยวิชำเพิ่มเติม     
-มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน                          
-มีกำรสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้มีกำร
นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ และน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน   
-มีกำรจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

   วิชำกำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

10.1 จัดท ำหลกัสูตร
สถำนศึกษำ โรงเรียน
ชลธำรวิทยำ พ.ศ.
2553(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2555) ตำม
หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ.2551 
 

โรงเรียนมีกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียน
ชลธำรวิทยำ พ.ศ.2553  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
๒๕๕๑ 

- - ภำคเรียนที่ 
1 

วิชำกำร 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 



๖๐ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

10.2 จัดท ำหลกัสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรทักษะชวีิต  
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีกำรจัดท ำ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรทักษะชวีิต  ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- - ตลอดปี วิชำกำร 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

10.3 จัดท ำรำยวิชำ
เพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

โรงเรียนมีกำรจ ำท ำรำยวิชำ
เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 
 

- - ภำคเรียนที่ 
1 

วิชำกำร และ 
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

10.4 กิจกรรมเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน 

เยี่ยมบ้ำนนกัเรียนร้อยละ 
100 

- -  นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

 

10.5 ครูจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู ้
 

ครูมีแผนกำรสอนโครงกำร
สอนทุกคน 

- - ภำคเรียนที่   
1-2 

วิชำกำร 
 

 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

10.6 นิเทศภำยใน
แบบกัลยำณมิตร 
  *จัดท ำสมุดบันทึก
กำรนิเทศ 
  *จัดท ำรำยงำนผล
กำรนิเทศ 
 

โรงเรียนมีกำรนิเทศภำยใน
ทุกเดือน 

- - ภำคเรียนที่      
1-2 

วิชำกำร  1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

10.7 ประเมินกำรใช้
หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 
 

โรงเรียนมรกำรปรับปรุงหลัก
สูรม.ต้นและม.ปลำย 

- - ภำคเรียนที่ 
2 

วิชำกำร 
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

10.8 พัฒนำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ให้มีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ทุกคน 
 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- - ภำคเรียนที่ 
1 

นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

(ต่อ) 

โครงการที1่1    
โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ห้องเรียน  หอ้งปฏิบัติกำร  
ห้องส ำนักงำน อำคำรเรียน 
แข็งแรงมั่นคง  สะอำดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งที่อ ำนวยควำม
สะดวกพอเพียงมีระบบเสียง
ในอำคำรสภำพแวดล้อมใน
โรงเรียนร่มร่ืนน่ำอยู่  เอือ้ต่อ
กำรเรียนรู้  และจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงพอเพยีง   

 
 

  
ตลอดปี 

  
1 ครั้ง/ปีงปม. 
/ปีกำรศึกษำ 

 11.1 ปรับปรุง
ซ่อมแซม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติกำร  อำคำร
เรียน ให้แข็งแรงมั่นคง  
สะอำดและปลอดภยั  
มีสิ่งที่อ ำนวยควำม
สะดวกพอเพียง 
 

โรงเรียนมีกำรปรับปรุง
ซ่อมแซม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติกำร  อำคำรเรียน 
ให้แข็งแรงมั่นคง  สะอำด
และปลอดภยั  มีสิ่งที่อ ำนวย
ควำมสะดวกพอเพยีงและ
สม่ ำเสมอ 

 - ภำคเรียนที่ 
1 

นำยธนกำนต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 11.2 ปรับปรุง ห้องน้ ำ
ห้องส้วม 

 - -    

 11.3 ปรับปรุงเวทีกำร
แสดง 

 - -    

  11.4 ปรับปรุงห้อง
นำฏศิลป์ ติดพัดลม 4 
ตัว 

 - -    

 11.5 ซ่อม ประตู
หน้ำต่ำง โต๊ะ เก้ำอี้       

โรงเรียนมีกำรซ่อมประตู 
หน้ำต่ำง โต๊ะเก้ำอี ้ให้
เพียงพอกับควำมต้องกำร
ของบุคคลำกรในโรงเรียน 

 - ภำคเรียน
ที่2 

นำยวีระพล  มีศิร ิ
นำยธนกำนต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 11.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภำยในโรงเรียน 

โรงเรียนสะอำดสวยงำมและ
ทันสมัย 

 - ภำคเรียนที่ 
2 

นำยวีระพล  มีศิร ิ
นำยธนกำนต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 11.7 ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ร่มร่ืนน่ำอยู่  
เอื้อต่อกำรเรียนรู้  และ
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
อย่ำงพอเพยีง 

โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ร่มร่ืนน่ำอยู่  เอือ้
ต่อกำรเรียนรู้  และจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้อย่ำงพอเพยีง 

- - ตลอดปี นำยวีระพล มีศิร ิ
นำยธนกำนต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

 โครงการที่  12   
โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

 

  ตลอดปี  1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 12.1 จัดท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

โรงเรียนมีมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 
 

- ภำคเรียนที่ 
1 

นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 



๖๒ 

 

  
 
 
 
 
 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

 12.2 จัดท ำรำยงำน
ประจ ำที่เป็นรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

 - - ภำคเรียนที่ 
2 
 
 

นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

แผนงานที่ 3 
เสริมสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ในสถำนศึกษำและใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 

  ตลอดปี นำยธนกำนต์ พละ
สกุล 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

โครงการที่ 13  
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     

 
สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ภำยในสถำนศึกษำ และใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและ  
บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มกีำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 
ระหว่ำงสถำนศึกษำ กับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

  ตลอดปี นำงอมรศรี เพชรภู่ 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

13.1 เวียนเทียนวัน    
วิสำขบูชำ 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
เวียนเทียนวันวิสำขบูชำ   
 ร้อยละ 80 
 

- - ก.พ. 
 

นำงสำว 
วีรวรรณ จันทรำ 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

13.2 พิธีไหว้ครู นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมพิธี
ไหว้ครู   ร้อยละ 80 

- - ก.ย. 
ก.พ. 

นำงสำวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

13.3 วันสุนทรภู่/
ภำษำไทย 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมวัน
สุนทรภู่   ร้อยละ 80 

 - มิ.ย. นำงสำวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

13.3 ถวำยพระพร
ชัยมงคล ร.10 

นักเรียนเข้ำร่วมพธิีถวำย
พระพร ร.10 ร้อยละ 91 

 - ก.ค. นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/ภำค
เรียน 

13.4 พิธีสวนสนำมวัน
สถำปนำกองลูกเสือ 
 
พิธีประจ ำกองลูกเสือ 
 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม-พธิี
สวนสนำมวันสถำปนำกอง
ลูกเสือ   ร้อยละ 80 
นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม-พธิี
ประจ ำกองลูกเสือร้อยละ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ก.ค. นำยวีระพล  มีศิร ิ
 
 
 
นำยวีระพล  มีศิร ิ

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 



๖๓ 

 

 
พิธีถวำยรำชสดุดี 

80 
นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม-พธิี
ถวำยรำชสดุดี ร้อยละ 80 
 

 
 

 
- 

 
นำยวีระพล  มีศิร ิ
 

13.5 โรงเรียนสีขำว   นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม
โรงเรียนสีขำว   ร้อยละ 80 

- -  นำยวีระพล  มีศิร ิ  

 13.6 พัฒนำกลุ่มสำระ
ภำษำตำ่งประเทศ 

มีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอนจ ำนวน ๒  รำยกำร 

- - ตลอดปี นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 3 
เสริมสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

(ต่อ) 

       

13.7 ถวำยเทียน
พรรษำ 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม -
ถวำยเทียนพรรษำ  
ร้อยละ 80 
 

- - ส.ค. นำงสำว 
วีรวรรณ จันทรำ 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

13.8 วันแมแ่ห่งชำต ิ นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมวัน
แม่แห่งชำติ   ร้อยละ 80 

- - ส.ค. นำงสำวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

13.8 วันพอ่แห่งชำต ิ นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม-วัน
พ่อแห่งชำติ   ร้อยละ 80 

- - ธ.ค. นำงสำวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

13.9 วันปีใหม ่ นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมวัน
ใหม่   ร้อยละ 80 

- - ม.ค. นำงสำวชุลีภรณ์    
ชูสุก 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

13.10 พัฒนำและ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
ICT 

นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 80 
 

15,000 -  
ตลอดปี 

นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

 

13.11 พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ห้องเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ห้อง
สืบค้น) 

นักเรียนได้ห้องสืบค้นข้อมูล  
ร้อยละ 80 

- -  นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

 

13.12 พัฒนำ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

นักเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 80 

3,000 -  นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

 

13.13 พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
 

......................................... - -  นำงสำวไปรยำ 
สุทธิชน 

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

13.14 ซ่อมบ ำรุง
เครื่องฉำยโปรแจค
เตอร์ 

นักเรียนได้ใช้สื่อกำรสอน
ร้อยละ 80 

- -  นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

 

13.15 ซ่อมบ ำรุงทีว ี นักเรียนได้ใช้สื่อกำรสอน
ร้อยละ 80 

- -  นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

 

13.16 ธนำคำรขยะ นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม 
ธนำคำรขยะ  ร้อยละ 80 
 

- - ตลอดปี นำยวีระพล  มีศิร ิ 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

13.17 วันคริสต์มำส 
 

นักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรม วัน
คริสต์มำส  ร้อยละ 80 
 

- -  นำงสำวปรนิทร์นภำ  
ทองแดง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 4  
ส่งเสริม 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณข์อง
โรงเรียน 

 ผู้เรียนมีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ตำมที่โรงเรียน
ก ำหนด 
 

     

13.18น้อมน ำพระ
บรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของใน
หลวงรัชกำรที่ 10 

นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรน้อม
น ำพระรำโชบำยของในหลวง
รัชกำลที่ 10 มำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ร้อยละ 100 

- -  
ตลอดปี 

     
นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

2 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

โครงการที่ 14 
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย มีมารยาทดี 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ผู้เรียนแต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อยมีมำรยำทดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ด ี
ผู้เรียน ครู และชุมชนที่มี
ควำมพึงพอใจในกำรแต่งกำย
สุภำพเรียบร้อย  มีมำรยำทดี
และมนุษย์สัมพันธ์ด ี
 

   
ตลอดปี 

 
นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

 
1 ครั้ง/ 

ภำคเรียน 

14.1 กิจกรรม
ประกวดมำรยำทไทย 
 

ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ทุกคน 
 
 

- - ภำคเรียนที่ 
1 

นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

โครงการที1่5       
โครงการให้โอกาส
ทางการศึกษาส าหรับ
ผู้ที่พลาดโอกาสทุกคน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

นักเรียนที่ขำดโอกำสทำง
กำรศึกษำมโีอกำสจบ
กำรศึกษำภำคบังคับสูงขึ้น 
 

 
- 

 
- 

 
ตลอดปี 

 
นำงอมรศรี เพชรภู่ 

 
1 ครั้ง/ 

ภำคเรียน 

15.1 กิจกรรมรับย้ำย
นักเรียนจำกรร.อื่นที่ติด 
๐ ร มส. 
 

นักเรียนได้รับกำรรับย้ำยร้อย
ละ 100 

- - ตลอดปี วิชำกำร 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

15.2 กิจกรรมเทียบ
โอนรำยวิชำและผลกำร
เรียน 
 

นักเรียนได้รับกำรเทียบโอน
ร้อยละ 100 
 

- - ตลอดปี วิชำกำร 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

15.3 กิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมภำคฤดูร้อน 

นักเรียนได้รับกำรสอนซ่อม
เสริมภำคฤดูร้อน ร้อยละ 
100 
 

- - เม.ย. วิชำกำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

15.4 กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลทำงกำร
เรียน 

นักเรียนได้รับกำรวัดและ
ประเมินผลทำงกำรเรียน  
ร้อยละ 100 
 

- - เม.ย. วิชำกำร 1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 5 
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนตาม
แนวปฏิรูป
การศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 

 โรงเรียนเสริมสร้ำง
คุณลักษณะสถำนศึกษำ
พอเพียง ครูจัดกำรเรียนกำร
สอนบูรณำกำรกับหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด ำเนินชวีิตได้อย่ำง
สมดุลและพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในด้ำนวัตถุ/
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม 
 

   นำงสำวไปรยำ  
สุทธิชน 

 

โครงการที่ 16
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สถำนศึกษำมกีำรเสริมสร้ำง
คุณลักษณะของสถำนศึกษำ
พอเพียงครูมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนบูรณำกำรกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มีกำรด ำเนินชีวิตได้อยำ่ง
สมดุล และพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในด้ำนวัตถุ/
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
 

   
ตลอดปี 

 
นำงอมรศรี เพชรภู่ 

 
1 ครั้ง/         

ปีกำรศึกษำ 

16.1 จัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้บูรณำ
กำรกับหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - ภำคเรียนที่ 
1 

วิชำกำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

16.2 จัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

โรงเรียนมีกำรเรียนกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- - ตลอดปี วิชำกำร 1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

16.3 ส่งเสริมผู้เรียน
ท ำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
 

โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

- - ตลอดปี นำงสำวพิมพข์วัญ 
คงอุป 
นำงสำวนัฐฐินันท์ 
เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

16.4 จัดท ำสวน
สมุนไพรและพืชผัก
พื้นบ้ำน 
 

โรโรงเรียนมีสวนสมุนไพร
และพืชผักพื้นบ้ำน 

- - ตลอดปี นำยวีระพล มีศิร ิ
 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 



๖๖ 

 

แผนงานหลัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล 
อุดหนุน อื่น ๆ 

แผนงานที่ 5 
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนตาม
แนวปฏิรูป
การศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 

(ต่อ) 

16.5 พัฒนำงำนสวน
พฤกษศำสตร์ 
 

โรงเรียนมีสวนพฤกษศำสตร์ 1,000 - ตลอดปี นำงสำวพิมพ์
ขวัญ คงอุป 
นำงสำวนัฐฐิ
นันท์ เล็กประทุม 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

16.6 กำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์
 

โรงเรียนมีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

2,000 - ตลอดปี นำยทวีศักดิ ์ 
พรหมเรือง 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

16.7 กิจกรรม
ประหยัดและออม 
 

โรงเรียนมีกำรสนับสนุนให้
นักเรียน 

- - ตลอดปี นำงสำวไปรยำ 
สุทธิชน 

1 ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

16.8 กิจกรรมระดม
ทุน 
 

โรงเรียนมีกำรทอดผ้ำป่ำเพือ่
กำรศึกษำ  ๑  ครั้ง 

- -  ฝ่ำยบริหำร  

๑๖.๑๒ จ้ำงครูในวิชำที่
ขำดแคลน 

โรงเรียนมี่ครูครบทุกกลุ่ม
สำระ 

- - ตลอดปี งำนบุคลำกร ๒ ครั้ง/ 
ปีกำรศึกษำ 

- ครูต่ำงชำต ิ  - 150,000  ฝ่ำยบริหำร  

- ครูเคม ี  - -  ฝ่ำยบริหำร  

- ครูฟิสิกส ์  - -  ฝ่ำยบริหำร  

- ครูอังกฤษ  - -  ฝ่ำยบริหำร  

- ครูสังคม  - -  ฝ่ำยบริหำร  

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

1 
โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

2 
๑.๑ ตรวจสุขภำพด้วยตนเองโดยใช้แบบบันทึกกำร
ตรวจสุขภำพ 

- - 

3 ๑.๒ กำยบริหำร - - 

4 
 ๑.๓ ชั่งน้ ำหนัก-วัดสว่นสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของกรมอนำมัย         

- - 

5 ๑.๔ ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย   - - 
6 ๑.๕ ซื้อยำและเวชภัณฑ์  - 

7 
๑.๖ จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด  ให้
โทษ ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำ 
ทำงเพศ 

- - 

8 ๑.๗ รณรงค์กำรขับขี่ปลอดภัย - - 
9 ๑.๘ อ่ำนสำส์นต่อต้ำนยำเสพติด - - 

10 ๑.๙ แนะแนวผู้เรียนในชั้นเรียน   - 
11 ๑.๑๐ กิจกรรมเปิดรั้วชลธำร  - 
12 ๑.๑๑ ปัจฉิมนิเทศผู้เรียน ม.3,ม.6  - 

13 
๑.๑๒ สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ 
ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ และนันทนำกำร 

- - 

14 ๑.๑3 กีฬำภำยในและกีฬำต้ำนยำเสพติด  - 
15 ๑.๑4 กีฬำภำยนอก  - 
16 1.15 กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ในเยำวชน    

17 
โครงการที่  ๒ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

18 ๒.๑ กิจกรรมมำลำบูชำผู้มีคุณ - - 
19 ๒.๒ กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม - - 
20 ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน - - 
21 ๒.๔ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสำธำรณประโยชน์ - - 

 



๖๘ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
22 ๒.๕ กิจกรรมวันพระนักเรียน - - 
23 ๒.๖ กิจกรรมนั่งสมำธิก่อนเข้ำเรียน - - 
24 ๒.๗ กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดำห์ - - 
26 2.9 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ - - 
27 2.10 กิจกรรมเด็กดีศรีชลธำร - - 
28 2.11  โรงเรียนวิถีพุทธ - - 

29 

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียน  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

30 3.1 กิจกรรมวันส ำคัญ - - 

31 
3.2 ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

- - 

32 3.3 จัดป้ำยนิเทศเกี่ยวกับวันส ำคัญต่ำงๆ - - 
33 3.4 จัดกิจกรรมวันอำเซียน - - 
34 3.5 จัดกิจกรรมวันภำษำไทย - - 
35 3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำห้องสมุด - - 
36 3.7 กิจกรรมรักษ์กำรอ่ำน - - 
37 3.8 เรื่องเล่ำเช้ำนี้ - - 

38 

โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

39 4.1 วิทยำศำสตร์กับกำรแก้ปัญหำ - - 
40 4.2 กิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์ - - 
41 4.3 ปฐมนิเทศนักเรียน - - 
42 4.4 ฝึกกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ - - 
43 4.5 กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน - - 

44 4.6 เข้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี และทักษะชีวิต - - 

45 4.7 กิจกรรมวิเครำะห์ข่ำวสำร - - 
46 4.8 กิจกรรมนักข่ำวเช้ำนี้ - - 

 

 

 



๖๙ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
48 4.10 ปลูกผัก -   

49 4.11 คณิตคิดสร้ำงสรรค์ - - 

50 
โครงการที่ 5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

    

51 
-  โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
ม.ต้น และ ม.ปลำย 

- - 

52 - ภำษำต่ำงประเทศ - - 
53     - ภำษำอังกฤษวันละค ำ     
54     - อิงลิชแคมป์ -   

55 
-  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษปรับ
พ้ืนฐำนนักเรียน 

- - 

56 - แนะแนวกำรศึกษำต่อ ม.1 - - 
57 - งำนประชำสัมพันธ์ - - 

58 5.3 จัดกำรทดสอบระดับต่ำงๆตำมหลักสูตร - - 

59 
5.4 สอนซ่อมเสริมและติวเข้มเติมควำมรู้
เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 

- - 

60 สอนเสริมควำมรู้ ม.3 และ ม.6 - - 
61 5.5 จัดท ำข้อสอบกลำง - - 
62 5.6 จัดซื้อ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 8 กลุ่มสำระ - - 

63 
5.7 เข้ำค่ำยวิชำกำรแบบเข้มกลุ่มสำระภำษำ 
ต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ก่อนสอบ O-Net 

- - 

64 5.8 กิจกรรมเข้ำค่ำยวิชำกำร - - 

65 
5.9 กำรท ำข้อตกลงควำมเข้ำใจ (MOU)เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
66 5.10 ที่นี่ปลอด  ๐, ร , มส  - - 
67 5.11  ติวเข้ม  o-net - - 
68 5.12 ภำษำอังกฤษ  วันละค ำ/ประโยค - - 
69 5.13 โลกกว้ำงทำงอินเตอร์เน็ต - - 
70 5.14 เรียนดีมีรำงวัล - - 

71 

โครงการที่ 6  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่อชีพสุจริตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     

    

72 6.1 นิทรรศกำรกำรแสดงผลงำนนักเรียน - - 
73 6.2 ส่งเสริมอำชีพท้องถิ่น - - 
74 6.3 เยี่ยมชมสถำนประกอบกำร - - 
75 6.4 ศึกษำดูงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น - - 
76 6.5 ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ - - 
77 6.6 กิจกรรมส่งเสริมอำชีพอิสระนักเรียน - - 
  -ปลูกผัก     
  -แปรรูปอำหำร     
  -ปลูกปำล์มน้ ำมัน     

78 

โครงการที่ ๗  โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

79 
7.1 ส่งครูเข้ำรับกำรอบรมร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก ดังนี้ 

- - 

  
      * อบรมปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

  
     * อบรมปฏิบัติกำรจัดท ำผลงำนเพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

    

       * อบรมปฏิบัติกำรวิจัยในชั้นเรียน     
 

 



๗๑ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

80 
7.2 ศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

81 7.3 จัดประชุม อบรม สัมมนำ และนิเทศภำยใน - - 

82 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท ำภำระงำน 
ดังนี้ 

- - 

    *จัดท ำโครงกำรสอน     
    *วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล     
    *จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้     
    *ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี     
     *จัดท ำแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน     
    *จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน     
    *จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน     
    *บันทึกกำรนิเทศเพ่ือคุณภำพกำรศึกษำ     

83 7.5 ครูดีศรีชลธำร - - 
84 7.6 แฟ้มผลงำนสำนควำมส ำเร็จ - - 

85 

โครงการที่ ๘ โครงการส่งเสริมผู้บริหารให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

    

86 8.1 วิเครำะห์บริบทสถำนศึกษำ (SWOT) - - 

  
-ก ำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้ำประสงค์กลยุทธ์
องค์กรอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

    

87 8.2 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน - - 
88 8.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนโรงเรียน - - 
89 8.4 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ - - 

90 
8.5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โครงกำร/
กิจกรรม 

- - 

91 
8.6 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและภำคี 4 
ฝ่ำย - 

- 

92 8.7 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ำยผู้ปกครอง - - 



๗๒ 

 

93 8.8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ - - 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
94 8.9 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร - - 
95 8.10 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ -   
96 8.11 กิจกรรมคืนสู่เหย้ำชำวชลธำร - - 
97 8.12 นิเทศภำยในแบบกัลยำณมิตร - - 
97 8.13 ติดตำมรำยงำนโครงกำร/กิจกรรม - - 
99 8.14 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียน - - 

100 
8.15 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- - 

101 
8.16 ประเมินควำม  พึงพอใจผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

- - 

102 
8.17  กิจกรรมแสดงผลงำนสู่สำธำรณชน พัฒนำ
เว็บไซต์โรงเรียนเพ่ือจัดแสดงผลงำนสำธำรณชนใน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน) 

    

103 

โครงการที่ 9   โครงการส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

104 
9.1 จัดสรรหำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรที่ก ำหนด  แทน 
คณะกรรมกำรที่ไม่มำเข้ำร่วมประชุม 

- - 

105 
9.2 จัดสรรหำคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและหรือ
คณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินงำนตำมระเบียบ 

- - 

106 
9.3 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด    

- - 

107 

9.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ และกำรปรับปรุงคุณภำพสถำนศึกษำ  
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

- - 



๗๓ 

 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

108 
9.5 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภำคเรียนละ 2 ครั้ง  
และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ  

- - 

109 
9.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

- - 

110 

โครงการที่ ๑๐  โครงการพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

111 

10.1 จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนชลธำร
วิทยำ พ.ศ.2563(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.
2551 

- - 

112 
10.2 จัดท ำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตรทักษะชีวิต  ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

113 
10.3 จัดท ำรำยวิชำเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

- - 

114 10.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน - - 

115 
10.5 ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

- - 

116 
10.6 นิเทศภำยในแบบกัลยำณมิตร - - 
  *จัดท ำสมุดบันทึกกำรนิเทศ     
  *จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ     

117 
10.7 ประเมินกำรใช้หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 

- - 

118 
10.8 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน  ทุกคน 

- - 

 

 



๗๔ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

119 
โครงการที1่1   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

120 

11.1 ปรับปรุงซ่อมแซม  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติกำร  อำคำรเรียน ให้แข็งแรงมั่นคง  
สะอำดและปลอดภัย  มีสิ่งที่อ ำนวยควำมสะดวก
พอเพียง 

- - 

121 11.2 ปรับปรุง ห้องน้ ำห้องส้วม - - 
122 11.3 ปรับปรุงเวทีกำรแสดง - - 

123 
 11.4 ปรับปรุงห้องนำฏศิลป์ ติดพัดลม               
4 ตัว 

- - 

124 11.5 ซ่อม ประตูหน้ำต่ำง โต๊ะ เก้ำอ้ี       - - 
125 11.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน - - 

126 
11.7 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น
น่ำอยู ่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
อย่ำงพอเพียง 

- - 

127 
โครงการที่  12  โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

128 12.1 จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ - - 

129 
12.2 จัดท ำรำยงำนประจ ำที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 

- - 

 
โครงการที่ 13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

    

130 13.1 เวียนเทียนวันวสิำขบูชำ - - 
131 13.2 พิธีไหว้ครู - - 
132 13.3 วันสุนทรภู่/วันภำษำไทย - - 

 



๗๕ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 
133 13.4 พิธีสวนสนำมวันสถำปนำกองลูกเสือ - - 

        พิธีประจ ำกองลูกเสือ     
        พิธีถวำยรำชสดุดี - - 

134 13.5 โรงเรียนสีขำว   - - 
135 13.6 พัฒนำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ - - 
136 13.7 ถวำยเทียนพรรษำ - - 
137 13.8 วันแม่แห่งชำติ - - 
138 13.8 วันพ่อแห่งชำติ - - 
139 13.9 วันปีใหม ่ - - 

140 
13.10 พัฒนำและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียน
กำรสอน ICT 

- - 

141 
13.11 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ห้องสืบค้น) 

- - 

142 13.12 พัฒนำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต - - 
143 13.13 พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค - - 

144 13.14 ซ่อมบ ำรุงเครื่องฉำยโปรแจคเตอร์ - - 
145 13.14 ซ่อมบ ำรุงทีวี - - 
146 13.15 ธนำคำรขยะ - - 
147 13.16 วันคริสต์มำส - - 

148 
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย มีมารยาทดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

149 14.1 กิจกรรมประกวดมำรยำทไทย - - 

 
โครงการที่15   โครงการให้โอกาสทางการศึกษา
ส าหรับผู้ที่พลาดโอกาสทุกคน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

    

150 15.1 กิจกรรมรับย้ำยนักเรียนจำกรร.อ่ืนที่ติด ๐ ร มส. - - 

151 15.2 กิจกรรมเทียบโอนรำยวิชำและผลกำรเรียน - - 

152 15.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภำคฤดูร้อน - - 



๗๖ 

 

153 15.4 กิจกรรมวัดและประเมินผลทำงกำรเรียน - - 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงิน 

งบประมาณ นอกงบประมาณ 

154 16.2 จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ - - 

155 16.3 ส่งเสริมผู้เรียนท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ - - 

156 16.4 จัดท ำสวนสมุนไพรและพืชผักพ้ืนบ้ำน - - 

157 16.7 กิจกรรมประหยัดและออม - - 
158 16.8 กิจกรรมระดมทุน - - 
157 ๑๖.๑๒ จ้ำงครูในวิชำที่ขำดแคลน - - 

 - ครูต่ำงชำติ - - 
 - ครเูคมี - - 
 - ครูฟิสิกส์ - - 
 - ครูอังกฤษ - - 
 - ครูสังคม - - 

รวมทั้งสิ้น 337,500 332,379.13 
 

 

 

 

 



๗๗ 

 

ตารางท่ี 1 งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ประเภทรายรับ เงินอุดหนุน 

(บาท) 
เงินรายได้สถานศึกษา 

(บาท) 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 เงินงบประมำณ 

1.1 เงินอุดหนุนรำยหัว ม.ต้น 

1.2 เงินอุดหนุนรำยหัว ม.ปลำย 

1.3 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ม.ต้น 

1.4 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ม.ปลำย 
 

 

193,500 

144,000 

- 
- 

 

- 
- 
- 
- 

 

- 
- 

37,840 

28,500 

 

2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ - - -  

รวม 337,500 - 66,340  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

ตารางท่ี 2 ประมาณการรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

งบประมาณตามภาระงาน 

ที ่ กลุ่มบริหารงาน เงินอุดหนุน (บาท) เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (บาท) 

เงินรายได้สถานศึกษา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่ำสำธำรณูปโภค(ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
โทรศัพท์  

60,000 - -  

2 งบกลำง 27,750 - -  

3 -กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

-กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

-กลุ่มบริหำรบุคคล 

-กลุ่มบริหำรทั่วไป 

166,500 

5,550 

27,750 

49,950 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 

4 เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - 66,340 -  

 รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 337,500 66,340 -  

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

ตาตารงที่ 3 สรุปงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ  

หมายเหตุ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนำ เงินรำยได้ 
1. กลุ่มบริหำรวิชำกำร งบประมำณทั้งหมด     

1.1 โครงกำรวิชำกำร 
       1.1.1กิจกรรมกิจกรรมเสรมิทักษะกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
       1.1.2กิจกรรมกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณอภิปรำยแลก เปลี่ยน  ควำมคิดเห็นและแก้ 
ปัญหำ  
      1.1.3โครงกำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
      1.1.4พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้
คณิตศำสตร ์
      1.1.5โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนว 
      1.1.6ระบบบริหำรจดักำรคณุภำพของสถำนศึกษำ 
 ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน 
ของสถำนศึกษำท่ีได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ 
      1.1.7ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุม่สำระ 
กำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ 
      1.1.8โครงกำรพัฒนำและส่งเสรมิผู้เรียนด้ำน
วิทยำศำสตร ์
       1.1.9โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบ
ด้าน 
 

 
500 

 
 

500 
 
 

2,000 
 

3,000 
 

5,400 
 

1,000 
 

๘,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

 
4,000 
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รายการ 
แหล่งงบประมาณ  

หมายเหตุ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เงินรำยได้ 
1.กลุ่มบริหำรวิชำกำร งบประมำณทั้งหมด (ต่อ) 
         1.1.10โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
         1.1.11โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูให้
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         1.1.12ส่งเสรมิและพัฒนำผู้เรยีนให้มีควำมรู้
และทักษะทีจ่ ำเป็นตำมหลักสูตร 
         1.1.13ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ 
กำรเรยีนรู้ศลิปะ 
         1.1.14ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระ 
กำรเรยีนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
         1.1.15กลุม่สำระสังคมศกึษำฯ 
            -โครงกำรวันส ำคญัต่ำงๆ 
            -โครงกำรวันส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ 
            -โครงกำรวันอำเซียน 
          1.1.16กิจกรรมกำรสรำ้งนวัตกรรม 
          1.1.17กิจกรรมเปดิบ้ำนชลธำรวิทยำ 
          1.1.18จัดซื้อวัสดุวิชำกำร 

 
20,000 
๓,๐๐๐ 

 
- 
 

๑๖,0๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
20,000 

 
 
 
 

500 

5,650 
50,950 

   

2. กลุ่มบริหำรงบประมำณ งบประมำณท้ังหมด     

2.1 โครงกำร พัฒนำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ            
        2.1.1กจิกรรมพัฒนำฝ่ำยกำรเงิน 

        2.1.2กจิกรรมพัฒนำฝ่ำยพัสด ุ

        2.1.3กจิกรรมพัฒนำฝ่ำยแผน 

        2.1.4ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณปูโภค 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

 
๒,๒๗๕ 

๒,๒๗๕ 

1,000 
๖๐,๐๐๐ 
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รายการ 
แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เงินรำยได้  

3. กลุ่มบริหำรบุคคล งบประมำณทั้งหมด     

3.1 โครงกำร 
       3.1.1พัฒนาบคุลากร โรงเรียนชลธารวิทยา 

 
๒๗,๗๕๐ 

   

4. กลุ่มบริหำรทั่วไป งบประมำณทั้งหมด  - -  

4.1 โครงกำร 
      4.1.1กิจกำรนักเรียน 

      4.1.4พัฒนำอำคำรสถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม 
              -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

              -ปรับปรุงและพัฒนำอำคำรเรียน   
      4.1.3 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลย ี

 
๕,๐๐๐ 

 
41,000 

 
 

3,950 

 
 
 
 
 
 
 

  

5. งบกลำง 27,750 - -  

6.กิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
      6.1.1จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
      6.1.2ค่ำยพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจ ำปี 
๒๕๖๓ 
      6.1.3เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำร ี
      6.1.4พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ 
สำรสู่มำตรฐำนสำกล 
      6.1.5กิจกรรมวิชำกำร 

 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

5,000 

11,340 

  

รวมทั้งสิ้น 337,500 66,340 -  
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ผู้เสนองบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2563      เห็นชอบ 

 

(นำยวุฒิชัย   นวลแก้ว)       (นำยไพฑูรย์   ทองพิทักษ์) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำ              ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

เชื่อมโยงกับมาตรฐานที่  ๑  

สนองกลยุทธ์ ข้อที่   ๑ 

ผู้รับผิดชอบ   นางอมรศรี     เพชรภู่ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 
๑.    หลักกำรและเหตุผล 
               ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  มำตรำ 22  ,23  , 24 และ มำตรำ 26 
ได้ก ำหนด กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้ และพัฒนำตนเองได้ โดยจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม   มีควำมรู้  จัดกระบวนกำร
เรียนรู้   เนื้อหำสำระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด 
ฝึกกำรปฏิบัติจริง และมีกำรประเมินผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยแล้วน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย รวมทั้งมีควำม สำมำรถในกำรอ่ำน  คิด
วิเครำะห์  และเขียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   เพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่ดี  และพัฒนำผลกำรเรียนรู้ทั้ง   8  กลุ่ม
สำระให้ดียิ่งขึ้น 

 ๒.   วัตถุประสงค ์
     ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน   กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
     ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ   อภิปรำยแลกเปลี่ยน  
           ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  
     ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   
     ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๒.๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
     ๒.๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

๓.   เป้าหมาย  
       เชิงปริมาณ 
     ๓.๑  ร้อยละ๗๕ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน   กำรเขียน   กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
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     ๓.๒ ร้อยละ ๗๕ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ   อภิปรำย
แลกเปลี่ยน  
           ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  
     ๓.๓ ร้อยละ๗๕ของผู้เรียนที่ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   
     ๓.๔ ร้อยละ๗๕ ของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๓.๕ ร้อยละ ๗๕ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
     ๓.๖ ร้อยละ๗๕ ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

 
    เชิงคุณภาพ 
     ๓.๑  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ผำ่นกำรอ่ำน   กำรเขียน   กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
     ๓.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ผำ่นผลกำรประเมินในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ   อภิปรำย
แลกเปลี่ยน  
           ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  
     ๓.๓ ผู้เรียนร้อยละ๗๕มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   
     ๓.๔ ผู้เรียนร้อยละ๗๕ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๓.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
     ๓.๖ ผู้เรียนร้อยละ๗๕ มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.๑ กำรวำงแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
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๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

๑. 
 

กิจกรรมเสริมทักษะกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ 
- กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
-กิจกรรมเขียนตำมค ำบอก 
-กิจกรรมคดิเลขเร็ว 

ตลอดภำค
เรียน 
 
 
 
 

    ๕๐๐ 
 
 
 
    

ตลอดภำค
เรียน 
 
 
 

    ๕๐๐ 
 
 
 
 
  

 
 
-กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
 
-กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

๒. กิจกรรมกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณอภิปรำยแลก 
เปลี่ยน  ควำมคิดเห็นและแก้ 
ปัญหำ  
 -กำรวิเครำะห์ข่ำว 
 -กิจกรรมโครงงำน 

ตลอดภำค
เรียน 
 
 
 
 

    ๕๐๐ 
 
 
 
 
    

ตลอดภำค
เรียน 
 
 
 

    ๕๐๐ 
 
 
 
 
 
  

 

๓. กิจกรรมกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 -กิจกรรม 1 คน 1นวัตกรรม 

ตลอดภำค
เรียน 

    ๕๐๐ 
 
    

ตลอดภำค 
เรียน 

    ๕๐๐  

๔. กิจกรรมกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
-กิจกรรมท่องโลกกว้ำงทำง
อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูล 

ตลอดภำค
เรียน 

    - 
 
    

ตลอดภำค 
เรียน 

    - 
 

 

๕. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

- ภำษำไทย 
- คณิตศำสตร์ 
- วิทยำศำสตร์ 
- สังคมศึกษำฯ 
- สุขศึกษำและพลศึกษำ 
- ศิลปะ 
- กำรงำนอำชีพและ

ตลอดภำค 
เรียน 

 
 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

ตลอดภำค
เรียน 
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เทคโนโลยี 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 

กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กลุม่สำระกำรเรียนรู้ 

- ภำษำประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

- กิจกรรมวิชำกำร 
           - กิจกรรมลูกเสือ 
           - กิจกรรมทัศนศึกษำ 
           - ICT 
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและติวเข้ม 
เติมควำมรู้เตรียมควำมพร้อมก่อน
กำรสอบ O-NET 
-กิจกรรมเปิดบ้ำนชลธำร 
 

ตลอดภำค
เรียน 
 
 
 
 

 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๑๑,๕๔๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
 

ตลอดภำค
เรียน 
 
 
ตลอดภำค
เรียน 
 
 
 
 
 
ภำคเรียนที่ 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕,650 

 

๖. กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ ทักษะ
พ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำน
อำชีพ 

- อบรมให้ควำมรู้ ทักษะ
พ้ืนฐำนทำงอำชีพ 
 

    
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 

๗ จัดซื้อ สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ 
พัฒนำงำนวิชำกำร 

   50,950  
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6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ    1๖๖,๐๐๐   บำท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  
  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 
เงิน

อื่น
ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑. 
 

กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน   
การเขียน   การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-กิจกรรมเขียนตามค าบอก 
-กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

๕๐๐        ๕๐๐ 

๒. กิจกรรมการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  
 -การวิเคราะห์ข่าว 
 -กิจกรรมโครงงาน 

๕๐๐        ๕๐๐ 

๓. กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม 
 -กิจกรรม 1 คน 1นวัตกรรม 

๕๐๐        ๕๐๐ 

๔. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
-กิจกรรมท่องโลกกว้างทาง
อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูล 

-        - 

๕. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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- ภำษำไทย 
- คณิตศำสตร์ 
- วิทยำศำสตร์ 
- สังคมศึกษำฯ 
- สุขศึกษำและพลศึกษำ 
- ศิลปะ 
- กำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี 
- ภำษำประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

- กิจกรรมวิชำกำร 
           - กิจกรรมลูกเสือ 
           - กิจกรรมทัศนศึกษำ 
           - ICT 

 
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและติว
เข้มเติมควำมรู้เตรียมควำมพร้อม
ก่อนกำรสอบ O-NET 

๒๐๐๐ 
๓๐๐๐ 
๖๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๑๑,๕๔๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
-- 

๒๐๐๐ 
๓๐๐๐ 
๖๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๑๑,๕๔๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
 
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีกำรศึกษำ 

๘. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   งำนวิชำกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ  

9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนทุกคนมีผลกำรเรียนใน
ระดับ ๒  ขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๕ กำรทดสอบ 
ปฏิบัติจริง 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

นักเรียนทุกคนผ่ำนผลกำรประเมิน
สมรรถนะหลัก  

ร้อยละ ๗๕ กำรทดสอบ 
 

แบบประเมินสมรรถนะ 

นักเรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ และเขียน   

ร้อยละ ๗๕ กำรทดสอบ แบบประเมิน 

นักเรียนมีบันทึกกำรอ่ำน ร้อยละ 75 บันทึกกำรอ่ำน แบบบันทึกกำรอ่ำน 
นักเรียนสำมำรถพูดแนะน ำตนเองและ
สนทนำอย่ำงง่ำยเป็นภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ ๗๕ กำรปฏิบัติจริง แบบประเมินกำรพูด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนดีขึ้น 
2. นักเรียนทุกคนสำมำรถอ่ำนคล่อง  เขียนคล่อง และสื่อสำรได้ดี 
๓. นักเรียนสำมำรถพูดแนะน ำตัวเองและสนทนำอย่ำงง่ำยได้ดี 
๔. นักเรียนทุกคนมีทักษะในกำรคิดค ำนวณที่ดีข้ึน 
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    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

( นำงอมรศรี  เพชรภู่ ) 
ต ำแหน่ง ครู 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

( นำงอมรศรี  เพชรภู่ ) 
หัวหน้ำงำนวิชำกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ 

โครงการที่  : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร  กระบวนกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำง 
                 รอบด้ำน 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ ๒ 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา :  ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑ - ๓ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงอมรศรี    เพชรภู่ 

 
๑.    หลักกำรและเหตุผล 
 
                     จำกกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ พบว่ำ สถำนศึกษำยังไม่สำมำรถน ำหลักสูตรไปใช้ใน
กำรจัด กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกโรงเรียนได้จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำไม่สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำรของชุมชน ครูไม่เข้ำใจกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ และขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สถำนศึกษำไม่มีกำรประเมินผล และพัฒนำ 
หลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนจึงเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
เพ่ือให้ครูและผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรแบบอิงมำตรฐำนตำม หลักสูตรแกนกลำงฯ 
สอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

              จำกปีที่ผ่ำนมำ ปรำกฏว่ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตร  กระบวนกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนอยู่ในระดับดี    และโรงเรียนยังมีควำมมุ่งมั่นยิ่งที่จะพัฒนำหลักสูตร  
กระบวนกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน เพ่ือน ำควำมรู้ไปพัฒนำผู้เรียนให้
เกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย   
 
 

2.   วัตถุประสงค์ 
             2.1  เพื่อให้สถำนศึกษำมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
             2 .2 เพ่ือให้สถำนศึกษำจัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้ เรียนเรียนตำมควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ  
                  และควำมสนใจ 
             2.3  เพื่อให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร  
                  ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 
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             2.4  เพื่อให้สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
                    ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
             2.5  เพื่อให้สถำนศึกษำนิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำร 
                   สอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
              
3.  เป้าหมาย  
            เชิงปริมาณ 
               3.1  สถำนศึกษำมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ร้อยละ ๗5 
               3.2  สถำนศึกษำจัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ  
                     และควำมสนใจ ร้อยละ ๗5 
               3.3  สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ  
                      ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ร้อยละ ๗5 
              3.4  สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
                     ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ ๗5 
              3.5  สถำนศึกษำนิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
                    อย่ำงสม่ ำเสมอ ร้อยละ ๗5 
             3.6  สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
                     ร้อยละ ๗5  
          เชิงคุณภาพ 
                 ๓.๑  โรงเรียนชลธำรวิทยำมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรำยวิชำ/กิจกรรมที่ 
                        หลำกหลำยให้ผู้เรียนเรียนตำมควำมสนใจ  
                 ๓.๒ มีกำรส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมถนัดและควำมสำมำรถ
ของ 
                       ผู้เรียน 
                  ๓.๓  มีกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์กำรเรียนที่เอ้ือต่อ 
                         กำรเรียนรู้  
                  ๓.๔ มีกำรจัดระบบกำรบันทึก กำรรำยงำนผล และกำรส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน  
                  ๓.๕ ระบบกำรนิเทศกำรสอนและน ำผลไปปรับปรุงกำรสอน อย่ำง สม่ ำเสมอ มีกำรน ำแหล่ง 
                        เรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.๑ กำรวำงแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
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      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

๑  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนชลธำรวิทยำ พ.ศ.
2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.25
๖๑) ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 

 ก.ค. ๒,๐๐๐   ครูทุกคน 

๒  จัดท ำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร
ทักษะชีวิต   

ก.ค. ๕๐๐   ครูทุกคน 

๓ จัดท ำรำยวิชำเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ก.ค. ๕๐๐   ครูทุกคน 

๔ นิเทศภำยในแบบกัลยำณมิตร ตลอดภาค
เรียน 

 ตลอดภาค
เรียน 

 งานวิชาการ 

๕ ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  *จัดท ำสมุดบันทึกกำรนิเทศ 
  *จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ 

ตลอดภาค
เรียน 

๑๐๐๐ ตลอดภาค
เรียน 

 ครูทุกคน 

๖ ประเมินกำรใช้หลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

  มี.ค.  ครูทุกคน 
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6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ ...๔,๐๐๐...บำท 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  
  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

๑ จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียน
ชลธำรวิทยำ พ.ศ.2553(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.25๖๑) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.
2551 

๒๐๐๐        ๒,๐๐๐ 

๒ จัดท ำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรทักษะ
ชีวิต   

๕๐๐        ๕๐๐ 

๓ จัดท ำรำยวิชำเพ่ิมเติมและกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

๕๐๐        ๕๐๐ 

๔ นิเทศภำยในแบบกัลยำณมิตร     - - - - - - - -  
๕ ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  *จัดท ำสมุดบันทึกกำรนิเทศ 
  *จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ 

๑,๐๐๐        ๑,๐๐๐ 

๖ ประเมินกำรใช้หลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 

         

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนชลธำรวิทยำ. 
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9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำ
ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  ร้อยละ ๗๕ กำรสอบถำมควำมคิดเห็น แบบสอบถำม 

๒.โรงเรียนมหีลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรทักษะชีวิต   

ร้อยละ ๗๕ กำรสอบถำมควำมคิดเห็น แบบสอบถำม 

๓.โรงเรียนมรีำยวิชำเพ่ิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๕ กำรสอบถำมควำมคิดเห็น แบบสอบถำม 

๔มีกำรนิเทศภำยในแบบ
กัลยำณมติร 

ร้อยละ ๗๕ ส ำรวจจ ำนวนครูที่ได้รับกำร
นิเทศ 

แบบสรุปจ ำนวนครูที่ได้รับ
กำรนิเทศ 

 ๕ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  *จัดท ำสมุดบันทึกกำรนิเทศ 
  *จัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ 

ร้อยละ ๗๕ ตรวจสอบคุณภำพ แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้  

แบบตรวจสอบ แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

 ๖.ประเมินกำรใช้หลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ร้อยละ ๗๕ สอบถำมควำมพึงพอใจ แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       6.1.    สถำนศึกษำมีหลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
       6..2    สถำนศึกษำจัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ 
               และควำมสนใจ 
       6.3    สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ  
                ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 
       6.4    สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
               ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
       6.5    สถำนศึกษำนิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง 
               สม่ ำเสมอ 
       6.6    สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
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    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

( นำงอมรศรี  เพชรภู่ ) 
ต ำแหน่ง ครู 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

( นำงอมรศรี  เพชรภู่ ) 
หัวหน้ำงำนวิชำกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลัก      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๑, ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก  

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การ
ใช้ภาษาไทยจึงเป็นทักษะส าคัญที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิ ดวิเคราะห์  การ
เขียน  การพูด  การฟังและการดู รวมทั้งต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพ่ือสื่อสารให้เกิด
ประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้
ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมแล้ว จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อ่ืนมีประสิทธิภาพ 
            สภาพปัจจุบัน ผลจากการประเมินด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา พบว่า นักเรียนมี
ผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุงและอ่านไม่ได้จ านวนหนึ่ง โรงเรียนจึงมีความต้องการให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถในการอ่านและการเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจัดการเรียน
การสอนตามศักยภาพของผู้เรียน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด พร้อมทั้งให้นักเรียนพัฒนาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูดไปพร้อมกัน เพ่ือให้
นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น จาก
เหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท าโครงการขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
๒.๒ นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
๒.๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ ๒ ขึ้นไป 
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๒.๔ ยกระดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓                      

      และ ๖ ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๕ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ

สถานศึกษา 
๒.๖ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสารอยู่ใน

ระดับดี 
๒.๗ นักเรียนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
๒.๘ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาค้นว้าข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
              

๑ - ๖ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ ๗๕ 
 ๓.๑.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

และ ๖ มี          คะแนนสูงขึ้น 
 ๓.๑.3 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทยอยู่ในระดับดี 
 ๓.๑.4 นักเรียน ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ       
           

กำรสื่อสำรอยู่ในระดับดี 
 ๓.๑.5 นักเรียน ที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับกำรสอนให้มีพัฒนำกำรดียิ่งขึ้น 
 ๓.๑.6 นักเรียนร้อยละ 75 ผำ่นกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
 ๓.๑.7 นักเรียนร้อยละ 75 ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์โดยกำรศึกษำค้นว้ำข้อมูลจำกหนังสือใน
ห้องสมุด 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑- 

๖ มี          ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
         ๓.๒.๒ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
และ ๖  
          มีคะแนนสูงขึ้น 
 ๓.๒.3 นักเรียนเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทยอยู่ในระดับดี 
 ๓.๒.4 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และกำร
สื่อสำรอยู่ในระดับดี 
 ๓.๒.5 นักเรียนอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับกำรสอนให้มีพัฒนำกำรดียิ่งขึ้น 
 ๓.๒.6 นักเรียนทุกคนผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
 ๓.๒.7 นักเรียนใช้เวลำว่ำงใหเ้กิดประโยชน์มำกข้ึนโดยกำรศึกษำค้นว้ำข้อมูลจำกหนังสือในห้องสมุด 

 



๙๙ 

 

๔. วิธีการด าเนินการ 
๔.๑ การวางแผน (P)  

           ๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๔.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
      ๔.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
๔.๒ ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
      ๔.๒.๑ ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
๔.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
      ๔.๓.๑ นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
๔.๔ การปรับปรุง (A) 

๔.๔.๑ น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑  
(๑ ก.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ย. ๖๓) 

ภาคเรียนที่ ๒  
(๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙ เม.ย. ๖๔) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน  

๑ ก.ค. ๖๓ – 
๓๑ ก.ค. ๖๓ 

- ๑ ธ.ค. ๖๓ – 
๓๑ ธ.ค. ๖๓ 

- ครชูุลีภรณ์ 
ครูวรัตนันท์ 

๒ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๐ ก.ค. ๖๓ – 
๒๔ ก.ค. ๖๓ 

๒,๐๐๐ - - ครูชุลีภรณ์ 
ครูวรัตนันท์ 

๓ กิจกรรมพัฒนาการอ่านการ
เขียนและซ่อมเสริม 

๑ ส.ค. ๖๓ – 
๓๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๑ ม.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

- ครูชุลีภรณ์ 
ครูวรัตนันท์ 
ครูสุภลักษณ์ 

๔ กิจกรรมรักการอ่าน ๑ ส.ค. ๖๓ – 
๓๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๑ ม.ค. ๖๓ – 
๓๑ มี.ค. ๖๔ 

- ครูชุลีภรณ์ 
ครูวรัตนันท์ 

๕ กิจกรรมห้องสมุด ๗ ส.ค. ๖๓ – 
๑๓ พ.ย. ๖๓ 

๒๐,๐๐๐ ๑ ธ.ค. ๖๓ – 
๙ เม.ย. ๖๔ 

- ครูชุลีภรณ์ 
ครูวรัตนันท์ 

๖ ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  
O-NET 

๑ ก.ย. ๖๓ – 
๓๑ ม.ค. ๖๔ 

-  - ครูชุลีภรณ์ 
ครูวรัตนันท์ 

 

 



๑๐๐ 

 

๕.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

 

 

 

ที ่

 

 

 

กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑ 
(๑ ก.ค. ๖๓ – ๑๓ พ.ย. 

๖๓) 

ภาคเรียนที่ ๒ 
(๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙ เม.ย. ๖๔) 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กจิ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่าน การเขียน 

- - - - - - - - - 

๒ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒,๐
๐๐ 

- - ๒,๐๐๐ - - - - ๒,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน
และซ่อมเสริม 

- - - - - - - - - 

๔ กิจกรรมรักการอ่าน - - - - - - - - - 
๕ กิจกรรมห้องสมุด - ๒๐,

๐๐
๐ 

- ๒๐,๐๐
๐ 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 

๖ ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  
O-NET 

- - - - - - - - - 

 เงินอุดหนุนรายหัว  ๒,๐๐๐    บาท 
 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 เงินอ่ืน ๆ        -    บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๐๐๐   บาท 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 

 

 

 



๑๐๑ 

 

๘. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษำปีที่ ๑ - ๖ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ ๗๕ 

๒. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
และ ๖ มีคะแนนสูงขึ้น 

 ๓. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 

๔. นักเรยีนเรียนร้อยละ 75 มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทยอยู่ในระดับดี 

๕. นักเรียนร้อยละ 75 ผ่ำนกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และกำรสื่อสำรอยู่ในระดับดี 

๖. นักเรียนร้อยละ 75 ที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่
คล่องได้รับกำรสอนให้มีพัฒนำกำรดียิ่งขึ้น 

๗. นักเรียนร้อยละ 75ผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำร
อ่ำน 

๘. นักเรียนร้อยละ 75 ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์โดยกำรศึกษำค้นว้ำข้อมูลจำกหนังสือใน
ห้องสมุด 

75 
 
 

75 
 
 

75 
 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 

 
 

ท าแบบทดสอบ 
 

ท าข้อสอบ O-NET 
 

สังเกตพฤติกรรม 
 
 

ท าแบบทดสอบ 
 

ประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ 

ท าแบบทดสอบ 
 

ท าบันทึกการอ่าน 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 

 
 

แบบทดสอบ 
 

ข้อสอบ O-NET 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบประเมิน 

 
แบบทดสอบ 

 
บันทึกการอ่าน 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ภำษำไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑- 
๖ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

๒. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
และ ๖ มีคะแนนสูงขึ้น 

๓. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

๔. นกัเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน
ภำษำไทยอยู่ในระดับดี 

๕. นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และกำรสื่อสำร

 
 
 

ระดับดี 
 

ระดับดี 
 

ระดับดี 
 
 

ระดับดี 
ระดับดี 

 

 
 
 

ท าแบบทดสอบ 
 

ท าข้อสอบ O-NET 
 

สังเกตพฤติกรรม 
 
 

ท าแบบทดสอบ 
ประเมินการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ 

 
 
 

แบบทดสอบ 
 

ข้อสอบ O-NET 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

 



๑๐๒ 

 

อยู่ในระดับดี 
๖. นักเรียนอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับกำร

สอนให้มีพัฒนำกำรดียิ่งขึ้น 
๗. นักเรียนทุกคนผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
๘. นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์มำกขึ้น

โดยกำรศึกษำค้นว้ำข้อมูลจำกหนังสือในห้องสมุด 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 
ระดับดี 

 
ท าแบบทดสอบ 

 
ท าบันทึกการอ่าน 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบทดสอบ 

 
บันทึกการอ่าน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
๙.๒ นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักภาษา 
๙.๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๙.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

O-NET สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
๙.๕ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
๙.๖ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสารอยู่ใน

ระดับดี 
๙.๗ นักเรียนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
๙.๘ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาค้นว้าข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด 
 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี  เพชรภู่) 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาผู้เรียนในศตวรรตที่ 21 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  √  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักเรียน ผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำตรฐำนที่ 1 ได้
ก ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง แสวงหำด้วยตนเองจำกห้องสมุด กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำร
อ่ำนและแสวหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด ดังนั้นจึงถือเป็นภำรกิจส ำคัญที่งำนงำนห้องสมุด จัดกิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนให้นักเรียนอ่ำนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย จัดกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำนขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำและน ำเสนอออกมำเป็นอักษร 
สอดคล้องกับ มำตรฐำนที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประเด็นที่ 1.3 นักเรียน ผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. สร้ำงคุณลักษณะผู้เรียนให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด 
2. สร้ำงคุณลักษณะให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำ

ควำมรู้เพิ่มเติม 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีกำรบันทึกกำรอ่ำนสม่ ำเสมอ สำมำรถออกมำน ำเสนอบันทึกกำรอ่ำนของตนเอง
ได้ต่อหน้ำคุณครูและเพ่ือน 

 
 



๑๐๔ 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ ก.ค. 63 -    
2. ด าเนินการ ส.ค. – พ.ย. 63 - ธ.ค.-มี.ค.63 - หัวหน้ำกลุ่ม

สำระฯ 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ   -   บำท 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวม
ทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน            
รวมทัง้หมด           - 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งปีกำรศึกษำ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ผู้เรียนผ่ำนกิจกรรมรักกำรอ่ำน ผู้เรียนร้อยละ 
75 ผ่ำน

กิจกรรมบันทึก
กำรอ่ำน 

กำรส่งสมุดบันทึกกำรอ่ำน
ของนักเรียนสัปดำห์ละ 1 
ครั้ง ครั้งละ 5 เรื่อง 

- แบบสรุปโครงการ 

2.ผู้เรียนให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน และ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
ห้องสมุด 

- กำรเข้ำใช้ห้องสมุดของผู้เรียน -บันชีกำรเข้ำใช้ห้องสมุด 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เชิงปริมำณผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน 
2.ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 
 



๑๐๕ 

 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์   ชูสุก) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

             ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

         (นำงสำวชุลีภรณ์   ชูสกุ) 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ 

โครงกำร 
(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

 

  

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ           √   ใหม ่                ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5.1 สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำตรฐำนที่ 1 ได้
ก ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องผ่ำนกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง แสวงหำด้วยตนเองจำกห้องสมุด กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำร
อ่ำนและแสวหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด ดังนั้นงำนห้องสมุด จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อหนังสือเข้ำ
ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ได้เข้ำมำใช้บริกำรได้อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำร สอดคล้องกับ มำตรฐำนที่  2 ประเด็นที่  2.5.1 
สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 จัดหำและซื้อหนังสือที่เหมำะสมให้กับช่วงวัยของผู้เรียนและมีปริมำณเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 

2.2 สร้ำงคุณลักษณะนักเรียนให้มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือใหม่ๆ ไม่น้อยกว่ำ 70 รำยกำร 
เชิงคุณภาพ 
 1.ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ ก.ค. 63 -    
2. ด าเนินการ ส.ค. 63 20,000 ธ.ค.-มี.ค.63 - หัวหน้ำกลุ่ม

สำระฯ 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ  20,000 บำท 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรยีนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 จัดซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุด    20,000 20,000      20,000 
รวมทั้งหมด           20,000 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ภำคเรียนที่ 1/2563 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือใหม่ๆ 
ไม่น้อยกว่ำ 70 รำยกำร 

- จ ำนวนหนังสือใหม่ -ทะเบียนหนังสือใหม่ 
-บันทึกกำรอ่ำนและบันทึก
กำรยืมหนังสือ 

2.ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 

- สถิติกำรเข้ำใช้ห้องสมุดและ
บันทึกกำรยืมหนังสือ 

สถิติกำรเข้ำใช้ห้องสมุดและ
บันทึกกำรยืมหนังสือ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.เชิงปริมำณห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือใหม่ๆ ไม่น้อยกว่ำ 70 รำยกำร 
2.เชิงคุณภำพผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ 
 



๑๐๘ 

 

 
 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์   ชูสุก) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำงอมรศรี  เพชรภู่) 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ 
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 
   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : …พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1    
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่...1.. 
ตัวบ่งชี้ท่ี...5.1.2.... 
ผู้รับผิดชอบ : .กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์. 

1.  หลักการและเหตุผล 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบัน ถือว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้

และพัฒนำตนเองและถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ กำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์
มุ่งเน้นที่จะพัฒนำนักเรียนทั้งในด้ำนควำมคิด ทักษะและกระบวนกำร ตลอดจนกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตประจ ำ วันของนักเรียน แต่นักเรียนส่วนมำกไม่สนใจ
เรียนคณิตศำสตร์ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์อีกด้วย ดังนั้นครูผู้สอนควรพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้น่ำสนใจและสนุกสนำนเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชำคณิตศำสตร์ กำรที่จะเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพก็ขึ้นอยู่กับควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูเป็นส ำคัญถ้ำผู้สอนมีควำมช ำนำญก็จะท ำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนน่ำสนใจ 
และเกิดควำมสนุกสนำนด้วย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์อันอำจจะส่งผลต่อ
ควำมเป็นเลิศในกำรศึกษำวิชำคณิตศำสตร์ในขั้นต่อไปด้วย 

ดังนั้น กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เป็น 
โครงกำรที่ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์อย่ำงดียิ่งเพ่ือให้นักเรียน รู้จัก
แสวงหำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทำงคณิตศำสตร์และเพ่ิมศักยภำพทำงด้ำนกำรคิด 
วิเครำะห์และสร้ำงสรรค์ กำรให้เหตุผล เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพของนักเรียนในทุกๆ ด้ำน อีกท้ังยังมีส่วน
ช่วยให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ำกับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตที่ดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะทำงด้ำนกำรคิด กำรให้เหตุผล มีทักษะทำงคณิตศำสตร์และ กลำ้ 

แสดงออกในเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ิมข้ึน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชำคณิตศำสตร์สูงขึ้น 
2.4 เพ่ือจัดหำ สื่อ อุปกรณ์ ประกอบกำรสอนคณิตศำสตร์ให้เพียงพอและทันสมัย 



๑๑๐ 

 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่1-6 โรงเรียนชลธำรวิทยำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน  
    วิชำคณิตศำสตร์ดีขึ้น 
2. ร้อยละของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุง 
   ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ ให้ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3,6 โรงเรียนชลธำรวิทยำได้เข้ำร่วมกิจกรรมสอน 
    เสริมทักษะคณิตศำสตร์O-NET 
เชิงคุณภำพ 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับ2 ขึ้นไป  
2   นักเรียนทุกคน ใช้ห้องปฏิบัติกำรทำงคณิตศำสตร์ ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6  มีผลกำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น  

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 คณิตคิดเลขเร็ว ตลอดภาค
เรียน 

    ๕๐๐ ตลอดภาค
เรียน 

    ๕๐๐ นางอมรศรี 
เพชรภู่ 

2. เกมคณิตศำสตร์ ตลอดภำค
เรียน 

    ๕๐๐ ตลอดภำค
เรียน 

    ๕๐๐ นางอมรศรี 
เพชรภู่ 

3 ฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ตลอดภำค
เรียน 

     ตลอดภำค
เรียน 

     นางอมรศรี 
เพชรภู่ 

๔ กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-NET ตลอดภำค
เรียน 

    ๕๐๐ ตลอดภำค
เรียน 

    ๕๐๐ นางอมรศรี 
เพชรภู่ 

๕ จัด ซื้อ สื่อ อุปกรณ์ 
คณิตศาสตร ์

ตลอดภำค
เรียน 

    ๑,๕๐๐ ตลอดภำค
เรียน 

   ๑, ๕๐๐ นางอมรศรี 
เพชรภู่ 
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5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ    ๓,๐๐๐บำท 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวม
ทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ คณิตคิดเลขเร็ว ๕๐๐          ๕๐๐ 
๒ เกมคณิตศำสตร์ ๕๐๐          ๕๐๐ 
๓ ฝึกกำรแก้โจทย์ปัญหำ -          - 
๔ กิจกรรมติวเข้มข้อสอบ O-

NET 
๕๐๐          ๕๐๐ 

๕ จัด ซื้อ สื่อ อุปกรณ์ 
คณิตศำสตร์ 

๑,๕๐๐          ๑,๕๐๐ 

รวมทั้งหมด           ๓,๐๐๐ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีกำรศึกษำ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง .โรงเรียนชลธำรวิทยำ. 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชำ
คณิตศำสตร์สูงขึ้น 

ผลกำรเรียน
ระดับ ๒ 

กำรทดสอบ แบบทดสอบ 

มีสื่อ อุปกรณ์ ประกอบกำรเรียน
เพียงพอกับควำมต้องกำร 

ร้อยละ ๗๕ กำรสอบถำม แบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

นักเรียนมีผลสอบโอเน็ตที่สูงขึ้น ร้อยละ ๓ กำรทดสอบ แบบทดสอบระดับชำติ 
    
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชำคณิตศำสตร์สูงขึ้น 
2. มีสื่อ อุปกรณ์ ประกอบกำรเรียนเพียงพอกับควำมต้องกำร 
3. นักเรียนมีผลสอบโอเน็ตที่สูงขึ้น 
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    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
                (นำงอมรศรี   เพชรภู่) 
                 ต ำแหน่ง .ครู ค.ศ.๓ 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

       (นำงอมรศรี   เพชรภู่) 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์. 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอโครงกำร 
                (นำงสำวชุลภีรณ์  ชูสุก) 
            หวัหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
             ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่    
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่  
ตัวบ่งชี้ท่ี  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ นับว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตำมศักยภำพของผู้เรียน พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้ 
ตำมศักยภำพ และส่งเสริมกำรจัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
จึงตระหนักถึงบทบำทและควำมส ำคัญของห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ จึงมีควำมต้องกำรที่จะมุ่งเน้น
พัฒนำห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ให้มี
ควำมก้ำวหน้ำ เพ่ือให้สอดรับกับกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์แก่ผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีควำมสนใจทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 2.4 เพ่ือจัดหำวัสดุ สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ 
 3.1.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำน

วิทยำศำสตร์ 
      3.1.2  จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 

    เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนมีทักษะและควำมคิดท่ีเป็นวิทยำศำสตร์ และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
       3.2.2 นักเรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น 
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4. วีธีด าเนินการ 

4.๑ กำรวำงแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมำณ 6,000 บำท 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 วัสดุกำรศึกษำห้อง
วิทยำศำสตร์ 

1,500 - - - 1,500 1,500 - - - 1,500 3,000 

2 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 1,500 - - - 1,500 1,500 - - - 1,500 3,000 
รวมทั้งหมด 3,000    3,000 3,000 - - - 3,000 6,000 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
1 วัสดุกำรศึกษำห้อง

วิทยำศำสตร์ 
ตลอด 1,500 ตลอด 1,500 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
2 โครงงำนวิทยำศำสตร์ ตลอด 1,500 ตลอด 1,500 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
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7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป  
 2. นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม  

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์สูงขึ้น 

-กำรปฏิบัติจริง -แบบทดสอบ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นตอนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

2. นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำสู่ควำมเป็นนักวิชำกำร นักวิจัย 
และนักวิทยำศำสตร์ที่มีคุณภำพและท ำประโยชน์ต่อประเทศชำติได้เต็มศักยภำพ 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีใจรักวิทยำศำสตร์เพ่ิมข้ึนและท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
           (นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม) 
         ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          (นำงสำวพิมพ์ขวัญ คงอุป) 
  หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธิ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ แผนบูรณำกำร 

                                  ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี :  
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล  มีศิริ 

1.  หลักการและเหตุผล 

             ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
โรงเรียนธำรวิทยำ ได้ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต”   ได้ด ำเนินกำรตรมยุทธศำสตร์ว่ำด้วย กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564)    ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริตและยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  เพ่ือพัฒนำนักเรียน ครู ผู้บริหำรและนักกำรของโรงเรียนวัดฝำง   ให้เกิดคุณลักษณะ
5 ประกำร   ของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซิ่สัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียงและจิต
สำธำรณะ    โดยกำรด ำเนินกำรตำมแนวท่งของปฏิญญำโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้ำน   ด้ำนกำรป้องกัน  ด้ำนกำร
ปลูกฝังและด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย  เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนบูรณำกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. วัตถุประสงค์    
           2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินกิจกรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนสุจริต                                          
2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนกำรคิด มี
วินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่ำงพอเพียง  มีจิตสำธำรณะ  ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและ
ต่อต้ำน กำรทุจริต  

3. เป้าหมาย (Goals) 
3.1 เป้าหมาย( Out Put) 

     ผู้บริหำร ครู นักเรียน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนชลธำรวิทยำจ ำนวน ๙๐ คน 



๑๑๗ 

 

     นักเรียนโรงเรียนชลธำรวทิยำ  จ ำนวน   ๙๐ คน เข้ำร่วมกิจกรรม  “ค่ำยคนดีของแผ่นดิน” 
     กำรถอดบทเรียน   Best  practice 

3.2 เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ 
      นักเรียน  ครู ผู้บริหำร  นักกำรโรงเรียนชลธำรวิทยำสุจริตทกุคน  มีทัศนคติและค่ำนิยม  ไม่ยอมรับ
กำรทุจริต  ตระหนัก  เข้ำใจ  คิดอย่ำงมีเหตุผล  มีควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง รังเกียจคนโกง
พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 
4. สถานที่ / พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ 
              โรงเรียนชลธำรวทิยำ ๑๐๐ หมู่ ๑๐ ต ำบลบ้ำนควน อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

5. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

  

ที ่

  

การด าเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 
  

1 

  

  

Plan กำรวำงแผน 

-ประชุมวำงแผนโครงกำร/ กิจกรรม 

-ก ำหนดควำมรับผิดชอบ 

-เสนอขออนุมัติโครงกำร 

 ก.ค. ๖๓ 
นำยวีระพล มีศิริ 

และคณะครูโรงเรียนชลธำรวิทยำ 
 

2 

Do กำรด ำเนินงำน/ กิจกรรม 

-กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 

-กิจกรรม  “ค่ำยคนดีของแผ่นดิน” 

-กิจกรรมป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน 

-กิจกรรมนิเทศ ติดตำม 

-กำรประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 

-กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

-กำรถอดบทเรียน  Best  practice 

 

 

ส.ค.256๓ 

ถึง 

มี.ค.256๔ 

 

 

 

นำยวีระพล มีศิริ 

และคณะครูโรงเรียนชลธำรวิทยำ 
 



๑๑๘ 

 

-ฯลฯ 
 

3 
Check ก ำกับ/ติดตำม/ตรวจสอบและนิเทศ 

-ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรนิเทศ 

ส.ค.256๓ 

ถึง 

มี.ค.256๔ 

นำยวีระพล มีศิริ 

นำงสำวไปรยำ สุทธิชน 

นำงสำววีระวรรณ จันทร์ทรำ 

4 

A:Act  ขั้นกำรทบทวน /สะท้อนผล / 

ประเมินรำยงำน 

-เขียนรำยงำนกำรสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

-เสนอรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

เม.ย.256๔ 

 

นำยวีระพล มีศิริ 

นำงสำวไปรยำ สุทธิชน 

นำงสำววีระวรรณ จันทร์ทรำ 

  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

                    กรกฎำคม 256๓ – เมษำยน 256๔ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ใช้งบประมาณจาก 

        0 โรงเรียนชลธำรวิทยำ    -  บำท   

  

ที ่ กิจกรรม/ รายการ 
งบด าเนินการ 

รวมเงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 

1 

2 

3 

กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 

กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

กิจกรรม “ค่ำยคนดีของแผ่นดิน” 

กิจกรรมถอดบทเรียน Best  practice 

 

  

  

 

 

 
 

 

    
 

 

 
 



๑๑๙ 

 

4 

  

  

  รวม      

  

8. การประเมินผล 

           8.1 ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

           8.2 ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหำร นักกำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

           8.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ITA 

           8.4 กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร 

           8.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ 

1)เชิงปริมำณ 

  1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

  1.2 ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน ITA 

2)เชิงคุณภำพ 

  2.1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ทัศนคติ  ค่ำนิยม
ที่ถูกต้อง สำมำรถน ำควำมรู้ไปปลูกฝังไม่ยอมรับ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

  

80 % 

90 % 

  

80 % 

  

จ ำนวนบุคลำกร 

ค่ำคะแนนประเมิน 

  

  

  

แบบสอบถำม 

แบบประเมิน ITA 

แบบนิเทศติดตำม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



๑๒๐ 

 

              1. นักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียนชลธำรวิทยำ สำมำรถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนกำรคิด 
มีวินัยซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิตและต่อต้ำนกำร
ทุจริตตำมเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนสุจริต 

              2. เกิดเครือข่ำยชุมชน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 
 
    ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ   

( นายวีระพล  มีศิริ ) 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางอมรศรี  เพชรภู่ ) 
หัวหน้างานวิชาการ 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการที่ .... : ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่นเกิดความรัก ความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบ
สานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ทว่า ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่น
ใหม่น้อย ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพ้ืนที่ ไม่ได้
รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ จะท าให้คุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย ดังนั้น วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่
ละท้องถิ่น ที่มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละท้องถิ่นมีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่
จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลัง  
          การจัดการบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้จาก
การเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประมวลผลการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใจและรัก
ในรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิต
ชุมชน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถี
ชีวิตชุมชน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงจัดโครงการความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้ด ารงอยู่ เพ่ือให้
ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะ   
 
อนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ โรงเรียนชลธารวิทยาจึงจดัโครงการนี้ขึน้ โดยมีการสืบทอดประเพณีขึ้นโขน
ชิงธง และประเพณีลอยกระทงแข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนรุ่นปู่ย่า ตายาย 
ในต าบลบ้านควนสืบทอดต่อๆ กันมา 

2. วัตถุประสงค ์
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 2.1 เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อัน
ได้แก่ประเพณีข้ึนโขนชิงธง และประเพณีลอยกระทงแข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของไทย ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและนอก
สถานศึกษา 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (การวางแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/07/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 

- - - 
 

- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

- กิจกรรมประเพณีขึ้นโขน 
ชิงธง 

- - ต.ค. 63 2,000  

 - กิจกรรมประเพณีลอย
กระทงแข่งเรือประจ าปี 
ต าบลบ้านควน 

- - ต.ค. 63 2,000  

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- - 09/ต.ค./63 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ

- - 09/ต.ค./63 - กลุม่สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 10,000 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมประเพณีข้ึนโขนชิงธง - - - - - 2,000 - - - 2,000 2,000 
2 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

แข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน 
-    - 2,000    2,000 2,000 

รวมทั้งหมด -    - 4,000 - - - 4,000 4,000 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือน ตุลาคม 2563  

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
ชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีขึ้น
โขนชิงธง และกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
แข่งเรือประจ าปีต าบลบ้านควน 

80 - การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
ชลธารวิทยา เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ  
ในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่นและของไทย ตระหนักถึง

75 - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบระเมินความ
พึงพอใจ 
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คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป 
 2. เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ มีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
 3. เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นางสาววีรวรรณ จนัทรา) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกๆ ปี ได้มีการก าหนดให้เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาติไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับนักกฎหมายและนักปกครอง เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้สร้างคุโนปการแก่ประเทศชาติ ครั้งเมื่อพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระองค์ทรงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศาล ซึ่ง
ปัญหาส าคัญส าหรับศาลไทยในเวลานั้น คือ เรื่องของศาลกงสุลต่างชาติที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในยุคนั้น เป็นที่รู้
กันว่าชาวต่างชาติเหล่านี้มีอ านาจและอิทธิพลมาก เมื่อเกิดคดีความหรือข้อโต้แย้งชาวไทยมักตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ เพราะชาวต่างชาติมักจะอ้างว่ากฎหมายยังล้าหลังไม่ทันสมัยเพ่ือเป็นข้ออ้างเอาเปรียบชาวไทย ซึ่ง
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับข้อกฎหมายใหม่ๆ ในเวลา
นั้น พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้พิพากษาเป็นเหตุให้ผู้
พิพากษาศาลไทยเกิดความกระตือรือร้นเร่งศึกษาชากฎหมายไทยและต่างประเทศ ท าให้ศาลไทยมีความ
เชื่อถือมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ถึงกับยกเลิกศาลกงสุลยอมให้คนชาติตัวเองมาขึ้นศาลไทย 
นอกจากนั้น ยังทรงปฏิรูปการศาลในด้านอื่น ซึ่งมีผลสะท้อนทั้งในด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วย  
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้ก าหนดจัดโครงการ “ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย ประจ าปี 2563” ขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้นักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยาได้น้อม
ร าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงจัด ตั้งโรงเรียน
กฎหมายแห่งแรกของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้ใชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 



๑๒๖ 

 

2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทาง

กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จ านวน 29 คน คิดเป็น 100% 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและความส าคัญของวันรพี 

2. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย มากกว่า 80% 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
1 Plan (การวางแผน) 

 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 - ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือ
ร าลึกวันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย  

06/08/63 500 - 
 

- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

10/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ

10/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 



๑๒๗ 

 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

 
5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
 งบประมาณ 500 บาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี 
พระบิดาแห่งกฎหมาย 

500 - - - 500 - - - - - 500 

รวมทั้งหมด 500 - - - 500 - - - - - 500 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นางสาวไปรยา สุทธิชน 
 2. นางสาววีรวรรณ จันทรา 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชล
ธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
ปัญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

100 จัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี  
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชล

85 จัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี  

แบบทดสอบ 



๑๒๘ 

 

ธารวิทยา  มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและความส าคัญของวันรพี 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายและความส าคัญของวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย

ไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับกฎหมาย 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
            (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
                ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
      .   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการที่ .... : วันนี้ วันพระ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
   วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระ” โดยนับวันขึ้น ๘ ค่ าแรม ๘ ค่ าวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
(วันเพ็ญ) แรม ๑๕ ค่ า (หากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ า) ของทุกเดือน เป็นวันที่ชาวพุทธมา
บ าเพ็ญกุศลให้กับตนเอง วันธรรมสวนะนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งถือเป็นวันบ าเพ็ญกุศลของชาวพุทธทั่วไป ใน
วันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันส าคัญ ที่ควรไปวัดเพ่ือท าบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม หรือ
ถือศีล ส าหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควร
ท าบาปใดๆ 
 โรงเรียนชลธารวิทยา ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักธรรม
ทางศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมวันนี้วันพระ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้ไหว้พระสวด
มนต์ นั่งสมาธิ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ท าให้สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุข
อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ สมาทาน
ศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาในวันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมค าสอนทางศาสนา สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ วันพระ ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมค าสอนทางศาสนา สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 



๑๓๐ 

 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (การวางแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/07/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
- กิจกรรมวันนี้ วันพระ 
ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
สมาทานศีล ฟังพระธรรม
เทศนา เจริญจิตภาวนา 

1 ก.ค. 63 - 
13 พ.ย. 63 

250 1 ธ.ค. 63 – 
9 เม.ย. 64 

 

250 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- - 09/04/64 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

- - 09/04/64 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 500 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมวันนี้ วันพระ 
ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมำธิ 
สมำทำนศีล ฟังพระธรรม
เทศนำ เจริญจิตภำวนำ 

250 - - - 250 250 - - - 250 500 

รวมทั้งหมด 250    250 250 - - - 250 500 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนและคณะครู โรงเรียน 
ชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ วันพระ 

80 - การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนชล
ธารวิทยา เข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

75 - จัดกิจกรรมวันนี้ วันพระ 
 

- แบบระเมิน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน และครู มีความสงบและสันติสุข มีสติและสมาธิในการเรียนและการท างานเพ่ิมมากข้ึน 
 2. นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชลธารวิทยา ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
            (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
          ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการที่ .... : การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่างๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ  
ขาดจิตส านึกในการเป็นผู้ให้ เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน และรับวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกได้ง่าย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 – 2551 มีจุดมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษา โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้ดังนั้นการจัดกระบวนการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ บูรณาการทักษะต่างๆ 
ได้เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ครอบครัว ทางด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร่วมพิจารณา เสนอนโยบายแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของโรงเรียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของไทย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง  
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และรับประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



๑๓๔ 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและนอก
สถานศึกษา 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (การวางแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/07/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 

- - - 
 

- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

- วันไหว้ครู ก.ค. 63 1,000 - -  

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ก.ค. 63 1,000 - -  

- กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม ส.ค. 63 1,000 - -  

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 5 ธันวาคม 

- - ธ.ค. 63 1,000  

 - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม ่  

- - ธ.ค. 63 6,000  

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- - 09/04/64 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา

- - 09/04/64 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 



๑๓๕ 

 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

 
5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมาณ 10,000 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 วันไหว้ครู 1,000 - - - 1,000 - - - - - 1,000 
2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชน

พรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
1,000    1,000      1,000 

3 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหำคม 1,000    1,000      1,000 
4 กิจกรรมวันที่ 5 ธันวำคม      1,000    1,000 1,000 
5 กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับ

ปีใหม ่  
     6,000    6,000 6,000 

รวมทั้งหมด 3,000    3,000 7,000 - - - 7,000 10,000 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา  
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

80 - การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
เรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง  
และการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

75 - การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 

- แบบระเมิน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 2. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
            (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 

 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 
 

โรงเรียนชลธารวิทยา 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักการและเหตุผล 
 วันส าคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มี เหตุการณ์ส าคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธเจ้า พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่ส าคัญ
ดั ง ก ล่ า ว  
เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือบริษัทสี่อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  
ให้น้อมร าลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่ส าคัญ เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือจรรโลงให้พระพุทธศาสนา 
ด ารงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งมิใช่จ ากัดอยู่เพียง
มนุษยชาติเท่านั้น 
 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมค าสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วม
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคม
ปัจจุบัน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานหลักในการปลูกฝังให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จึงจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท าความดีและ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
 2. เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีส่วนร่วมในการท าความดีและประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
 3. เพ่ือบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจ าปี 2563 จ านวน 67 คน คิดเป็น 100% 
 เชิงคุณภาพ 
     1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 100% 
     2. ครูมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา 100% 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
1 Plan (การวางแผน)  

 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/07/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 - ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

- - - 
 

-  

กิจกรรมที่ 1 วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

03/07/63 1,000 - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 2 วันมาฆบูชา - - 26/02/64 500 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- - 01/03/64 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปี

- - 01/03/64 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ต่อไป 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ - บาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

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

2 กิจกรรมวันมาฆบูชา - - - - - 500 - - - 500 - 
รวมทั้งหมด - - - - 1,000 - - - - 500 1,500 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นางสาวไปรยา สุทธิชน 
 2. นางสาววีรวรรณ จันทรา 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ 

100 จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน 

100 จัดกิจกรรมเวียนเทียน แบบประเมิน 

ร้อยละของครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลธาร
วิทยา จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณา
การกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

100 การจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีส่วนร่วมในการท าความดีและประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
3. ครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลธารวิทยา มีการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นางสาววีรวรรณ จนัทรา) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจ าปี 2563 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่ เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และที่ส าคัญโรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมรับความร่วมมือ
ทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าท้าย ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนร่วมใน
การเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน 
 โรงเรียนชลธารวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึ่งที่รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดยน าหลักสูตร
อาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) มาเปิดสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม มีการแสดงวัฒนธรรมประจ า
ชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมถึงปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาส
ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมวันอาเซียน มีกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพ่ื อให้บรรลุถึงสิ่งที่
อาเซียนจะต้องด าเนินการ และค านึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
จัดให้มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจ าปี 2563 โดยผู้เรียน
เข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดกิจกรรมวันอาเซียน ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งอาเซียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนศึกษา จ านวน 67 คน คิดเป็น 100% 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 

2. นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน มากกว่า 80% 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรยีนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
1 Plan (การวางแผน)  

 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 - ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

07/08/63 3,500 - 
 

- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

11/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ

11/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 



๑๔๓ 

 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรยีนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

 
5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมาณ 2,000 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  
สู่สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน  

3,500 - - - 3,500 - - - - - 3,500 

รวมทั้งหมด 3,500    3,500 - - - - - 3,500 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563  

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นางสาวไปรยา สุทธิชน  
 2. นางสาววีรวรรณ จันทรา  

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธาร
วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประจ าปี 2563 

100 จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประจ าปี 2563 

แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธาร
วิทยา  มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

100 จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประจ าปี 2563 

แบบประเมิน 

 



๑๔๔ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 
 
 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นางสาววีรวรรณ จนัทรา) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 
 
 

โรงเรียนชลธารวิทยา 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : ตอบปัญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวไปรยา สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกๆ ปี ได้มีการก าหนดให้เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาติไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับนักกฎหมายและนักปกครอง เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้สร้างคุโนปการแก่ประเทศชาติ ครั้งเมื่อพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระองค์ทรงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศาล ซึ่ง
ปัญหาส าคัญส าหรับศาลไทยในเวลานั้น คือ เรื่องของศาลกงสุลต่างชาติที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในยุคนั้น เป็นที่รู้
กันว่าชาวต่างชาติเหล่านี้มีอ านาจและอิทธิพลมาก เมื่อเกิดคดีความหรือข้อโต้แย้งชาวไทยมักตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ เพราะชาวต่างชาติมักจะอ้างว่ากฎหมายยังล้าหลังไม่ทันสมัยเพ่ือเป็นข้ออ้างเอาเปรียบชาวไทย ซึ่ง
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับข้อกฎหมายใหม่ๆ ในเวลา
นั้น พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้พิพากษาเป็นเหตุให้ผู้
พิพากษาศาลไทยเกิดความกระตือรือร้นเร่งศึกษาชากฎหมายไทยและต่างประเทศ ท าให้ศาลไทยมีความ
เชื่อถือมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ถึงกับยกเลิกศาลกงสุลยอมให้คนชาติตัวเองมาขึ้นศาลไทย 
นอกจากนั้น ยังทรงปฏิรูปการศาลในด้านอื่น ซึ่งมีผลสะท้อนทั้งในด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วย  
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้ก าหนดจัดโครงการ “ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดา
แห่งกฎหมายไทย ประจ าปี 2563” ขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้นักเรียน โรงเรียนชลธารวิทยาได้น้อม
ร าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงจัดตั้งโรงเรียน
กฎหมายแห่งแรกของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ า  
วันได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมาย เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว 

 

 



๑๔๖ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทาง

กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จ านวน 29 คน คิดเป็น 100% 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและความส าคัญของวันรพี 

2. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย มากกว่า 80% 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
1 Plan (การวางแผน) 

 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 - ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือ
ร าลึกวันรพี พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย  

06/08/63 500 - 
 

- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

10/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 



๑๔๗ 

 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
4 Action (การปรับปรุง) 

 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

10/08/63 - - - กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
 งบประมาณ 500 บาท 

ที ่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 
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เงิน
อุด
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ุน 

เงิน
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. 

เงิน
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ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี 
พระบิดาแห่งกฎหมาย 

500 - - - 500 - - - - - 500 

รวมทั้งหมด 500 - - - 500 - - - - - 500 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. นางสาวไปรยา สุทธิชน 
 2. นางสาววีรวรรณ จันทรา 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชล
ธารวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
ปัญหาทางกฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

100 จัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพื่อร าลึกวันรพี  
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

แบบประเมิน 



๑๔๘ 

 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชล
ธารวิทยา  มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและความส าคัญของวันรพี 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

85 จัดกิจกรรมตอบปัญหาทาง
กฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี  
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

แบบทดสอบ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายและความส าคัญของวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมาย

ไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลธารวิทยา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ตอบปัญหาทางกฎหมายเพ่ือร าลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับกฎหมาย 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
            (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
                ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวไปรยา สุทธิชน) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่    √  ต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑.๘ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ ๓ ขึ้นไป  
ผู้รับผิดชอบ : นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ มำตรำ  24  กล่ำวถึงเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม รวมทั้งกำรแก้ปัญหำ กำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น  แสวงหำควำมรู้ควบคู่คุณธรรม และสำมำรถ
น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ไปเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพในอนำคต และสำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนำตนเองและพัฒนำผู้เรียน อย่ำงต่อเนื่องและควบคู่กันไป เพ่ือน ำควำมรู้
ใหม่ๆ ที่ได้ไปชี้แนะวิธีกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีควำมสุข เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
ให้มีคุณภำพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะได้รับประสบกำรณ์ตรง มีกระบวนกำรคิดมีกำร
ท ำงำนเป็นทีม สำมำรถแก้ปัญหำได้ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและวิชำ
คอมพิวเตอร์สูงขึ้น 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 
 4. เพื่อสนับสนุนบุคลำกรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเข้ำรับกำรอบรมและกำร
ผลิตสื่ออย่ำงต่อเนื่อง 
 5. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 



๑๕๐ 

 

 6. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีผลงำนทำงวิชำกำรได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 7. เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

๓. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะได้รับประสบกำรณ์ตรง มีกระบวนกำรคิดมีกำรท ำงำนเป็น
ทีม สำมำรถแก้ปัญหำได้ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 3. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 4. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอทุกรำยวิชำ 
 5. ครูมีผลงำนทำงวิชำกำรได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70
 2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทำงกำรเรียนที่หลำกหลำย จำกกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำร 
ครูทุกคนได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมจำกำรเข้ำรับกำรอบรมและกำรผลิตสื่อ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

4.๑ กำรวำงแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมำณ 8,๐๐๐ บำท 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อสื่อ และ 
อุปกรณ์วัสดุงำนบ้ำน 

2,๐๐๐ - - - 2,๐๐๐ - - - - - - 

๒ กิจกรรมที่ ๒  จัดซื้อสื่อ และ 
อุปกรณ์วัสดุงำนเกษตร 

2,๐๐๐ - - - 2,๐๐๐ - - - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อสื่อ และ 
อุปกรณ์วัสดุงำนประดิษฐ ์

2,๐๐๐    2,๐๐๐       

4 กิจกรรมที่ 4  จัดซื้อสื่อ และ 
อุปกรณ์วัสดุงำนอุตสำหกรรม 

2,๐๐๐    2,๐๐๐       

รวมทั้งหมด 8,๐๐๐ - - - 8,๐๐๐ - - - - - 8,๐๐๐ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพมีผลงำนที่
ให้ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนมีผล
กำรเรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
งำนอำชีพ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

.ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรและ
กิจกรรมในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้งำนอำชีพ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

แบบบันทึกผลกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนปพ.๕ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำได้และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชำกำรงำนอำชีพ 
3. ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ   
 

 



๑๕๒ 

 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
               (นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง) 
                ต ำแหน่ง ครูผู้สอน 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

           (นำยทวีศักดิ์ พรหมเรือง) 
    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
โครงการที่……… : ………………………………………………………………………………… 
ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
สนองกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. :  
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
                ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
        ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
                       ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ (สพม.) กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้น สพม. ๑๑ ข้อที่ ๑ ด้านผู้เรียน  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต  
ข้อที่ ๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๓พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
            กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
            กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน    
                                     เป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          :  นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเนื่องด้วยวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักที่



๑๕๔ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขึ้นในหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นภาษาสากลของโลก  น าไปใช้ประโยชน์ในการ
สื่อสาร ท างาน การสืบค้นข้อมูล ท ากิจกรรมต่างๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันผ่านทางระบบอินเตอร์เนต ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนชล
ธารวิทยา มีความตระหนัก เห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน จึงควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ
จัดการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาให้
สูงขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่างๆ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 

๓. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
๓. เป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       ๑)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
       ๒)  นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารในคาบเรียนภาษาอังกฤษหรือในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
       ๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      ๑) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑ 
(๑ ก.ค.๖๓ -๑๓ พ.ย.๖๓) 

ภาคเรียนที่ ๒ 
( ๑ ธ.ค.๖๓ -๙ เม.ย.๖๔ ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  ระยะเวลาที่      
 ด าเนินการ 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

๑ กิจกรรมภาษาอังกฤษวัน
ละค า 
ขั้นเตรียมการ (P) 
Planning 
๑.เสนอเพ่ือขออนุมัติการ 
  จัดกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

๑ ก.ค.๖๓ -
๑๓ พ.ย.๖๓ 
 
๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓  
 
 
 
 

-  ๑ ธ.ค.๖๓ -๙ 
เม.ย.๖๔ 
 
๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

       - นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 



๑๕๕ 

 

 
 

 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 
Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การ 
๔.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในการด าเนินโครงการ 
๔.๒ น าวัสดุอุปกรณ์มา
ด าเนินการจัดท างาน 
 

๗ ก.ค. 
๒๕๖๓ -๑๓ 
พ.ย.๖๓   
 

 ธ.ค.๖๓ -๙ 
เม.ย.๖๔ 

  
นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

  ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
 
๖. สรุปผล/รายงานผล
การจัดท าโครงการ 

 
ต.ค.๖๓   

  
มี.ค. ๒๕๖๔ 

 

  
นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

     ขั้นปรับปรุงและ
พัฒนา (A) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

 
ต.ค.๖๓   

  
มี.ค. ๒๕๖๔ 

 

  
นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

๒. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
Planning 
๑.เสนอเพ่ือขออนุมัตจิัด
กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

  
 
 

ม.ค.๒๕๖๔ 

๑๓,๐๐๐  
นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 



๑๕๖ 

 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 

Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรมเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การ 
๔.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 
๔.๒ ด าเนินการจัด
กิจกรรม  

 
 

  
ก.พ. ๒๕๖๔ 
 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
๖. สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

   
ก.พ. ๒๕๖๔ 
 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
 
นางสาวเมวดี 
นิลเพชร 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

   
ก.พ. ๒๕๖๔ 
 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 
Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การเรื่องค่าใช้จ่ายในการ

  ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 



๑๕๗ 

 

เดินทาง 
 

 ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
๖. สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

  
 

  
มกราคม 
๒๕๖๔   
 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) ) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

  มกราคม 
๒๕๖๔   
 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

๔ กิจกรรมการจัดท าป้าย
นิเทศในโรงเรียน 
ขั้นเตรียมการ (P) 
Planning 
๑.เสนอเพ่ือขออนุมัติการ 
  จัดกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
๑ ก.ค.๖๓ -
๑๓ พ.ย.๖๓ 
 

๑,๐๐๐   นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 
Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

 
๑ ก.ค.๖๓ -
๑๓ พ.ย.๖๓ 

 
 
 
 
 
 

  นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 

ก.ย.๖๓    นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล



๑๕๘ 

 

๖. สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

เพชร 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) ) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

พ.ย.๖๓    
 
 
 
 
 

นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

๕ กิจกรรมติวเนื้อหาและ
ข้อสอบ O-Net 
ภาษาอังกฤษระดับชั้น 
ม.๓ และ ม.๖ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
Planning 
๑.เสนอเพ่ือขออนุมัติการ 
  จัดกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

-   
 
 
 

๑ ธ.ค.๖๓ -๙ 
เม.ย.๖๔ 

- นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 
Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 

   
๑ ธ.ค.๖๓ -๙ 
เม.ย.๖๔ 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
๖. สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

   
ม.ค.๖๔ – 
มี.ค.๖๔ 

  
นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 



๑๕๙ 

 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) ) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

   
เม.ย.๖๔ 

 นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และ 
นางสาวเมวดี นิล
เพชร 

 
๕.  งบประมาณทั้งหมด : รวม ๕ กิจกรรม เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 
ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ 

( ๑ ก.ค.๖๓ -๑๓ พ.ย.๖๓) 
ภาคเรียนที่ ๒ 

( ๑ ธ.ค.๖๓ -๙ เม.ย.๖๔ ) 
รวม

ทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรร

ม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

รวม เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรร
ม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

รวม  

๑ กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
วันละค า 
 

-   - -   - - 

๒ กิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 

   ๑๓,๐๐๐   ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
 

    ๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

๔ กิจกรรม
จัดท าป้าย
นิเทศใน
โรงเรียน 
 

     
๑,๐๐๐ 

    
๑,๐๐๐  

     
๑,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมติว
เนื้อหาและ

-    -  -  - 



๑๖๐ 

 

ข้อสอบ O-
Net 
ภาษาอังกฤ
ษระดับชั้น 
ม.๓ และ ม.
๖ 
 

 
รวมทั้งหมด 

 

 
๒๐,๐๐๐ 
   

   
( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 

 
๖ . ระยะเวลาด าเนินงาน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  -  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        - โรงเรียนชลธารวิทยา 
  
           ผู้ที่เกี่ยวข้อง                   - ครโูรงเรียนชลธารวทิยา 
                                            - นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
๘ .ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
๒. ให้นักเรียนมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของ
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
๔. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ของวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

  
- จัดเก็บข้อมูลจาก
เอกสารหลักฐาน 
- สังเกต 
 
- ทดสอบ 
 
- ทดสอบ 
 
 
 
- สังเกต 
- ทดสอบ 

 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 



๑๖๑ 

 

 
๙ . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ 
๓. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
๔. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง) 
ต าแหน่งครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

               ภาษาต่างประเทศ 
…   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางอมรศรี เพชรภู่) 
ต าแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 

๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก) 
ต าแหน่ง หัวหน้านโยบายและแผน 
๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายวุฒิชัย นวลแก้ว) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 

๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
                 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ            ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑.๘ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบ : นายศุภกร แก้วยิ้ม,นายอัครพล พะลัง 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านจินตนาการ
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ้ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะ
เป็นการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้  
 เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแก่ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สถานศึกษาจึงควรมีความพร้อมทั้งทางด้านสื่อ ครูผู้สอน และผู้เรียน นั้นเอง 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอ 

เพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันและฝึกซ้อมทักษะฝีมือต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 

           ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ิมข้ึน 

           ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือทราบระดับความสามารถในการ

สร้างสรรคผ์ลงานทางด้านศิลปะ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาทั้งหมดมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ 



๑๖๓ 

 

เรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับต่อการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลงานที่ให้ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ ๘๐ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน(PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

๑. Plan 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ

โครงการและก าหนดหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 

๑ ก.ค. ๖๓ - - - นายศุภกร แก้วยิม้,
นายอัครพล พะลัง 

๒. Do 

- ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อสื่อ และ อุปกรณ์ในกลุม่

สาระการเรียนรูศ้ิลปะ ( ทัศนศิลป ์)เพื่อเป็น

การยกระดับคณุภาพและผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการและกิจกรรมแกผู่้เรียน  

ตลอดปี

การศึกษา 

๖,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

- นายอัครพล พะลัง 

 กิจกรรมที่ ๒ จัดชือ้สื่อ และ อุปกรณ์การ

เรียนรู้  ( นาฏศลิป์ ) สาระการเรียนรู้ศิลปะ

เพื่อเป็นการยกระดับคณุภาพและผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการและกิจกรรมแกผู่้เรยีน 

ตลอดปี

การศึกษา 

๑๐,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

- นายศุภกร แก้วยิม้ 

๓. Check 

  - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 

- - - - นายศุภกร แก้วยิม้,
นายอัครพล พะลัง 

๔. Action 

   - ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 

- - - - นายศุภกร แก้วยิม้,
นายอัครพล พะลัง 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรยีนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

๑ กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อสื่อ และ 

อุปกรณ์ในกลุม่สาระการเรยีนรู้

ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) 

๖,๐๐๐ - - - ๖,๐๐๐ - - - - - - 

๒ กิจกรรมที่ ๒  จัดซื้อสื่อ และ 

อุปกรณ์ในกลุม่สาระการเรยีนรู้

ศิลปะ( นาฏศลิป์ ) 

๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ - - - - - - 

รวมทั้งหมด ๑๖,๐๐๐ - - - ๑๖,๐๐๐ - - - - - ๑๖,๐๐๐ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 ๑.นายศุภกร แก้วยิ้ม 

 ๒.นายอัครพล พะลัง 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในกลุ่มสาระ
การ เรี ย น รู้ ศิ ลป ะมี ผ ล งาน ที่ ให้
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนมีผล

การเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ศิลปะ ระดับ๓ 

ขึ้นไป 

.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ

กิจกรรมในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

แบบบันทึกผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนปพ.๕ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างเพียงพอ  
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ิมขึ้น 



๑๖๕ 

 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระศิลปะพัฒนาขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
               (นายอัครพล พะลัง) 
                ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นายศุภกร แก้วยิ้ม) 
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                  ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๖๖ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ ๑ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน :  1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
                     2)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน และวิถีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๑, ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล  มีศิริ 

 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยมพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนในการออกก าลังกาย ดังนั้น
ประชาชนควรตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษยชาติการมี
สุขภาพที่ดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและ
มาตรการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาคมโลกทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพ่ือการด ารงสุขภาพการสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเป็นผลจากการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ามาใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ได้น าความรู้และทักษะจาก
การเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การจัดการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการด ารงชีวิต ที่ดีมีคุณภาพ 
             2. วัตถุประสงค์ 

  1) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ไทยลงแข่งขันกีฬาประเภทเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ฯทรงได้รับรางวัล
ชนะเลิศเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงน าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยง
ในชีวิตจริง 
  3) ส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ท าให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่คณะ 



๑๖๗ 

 

  4) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติด มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  5) ส่งเสริมในนักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา 
  6) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยม ที่เหมาะสม มีทักษะปฏิบัติ
ด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย 
 3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา จ านวน 76 คนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้
เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
  2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีทักษะชีวิต และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน 
             4. วิธีการด าเนินการ 

       4.1 การวางแผน (P)  
                4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

           4.1.2 ประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 
           4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน      
      4.2 ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ (D) 
           4.2.1 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
      4.3 ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C) 
          4.3.1 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
 
         4.4 การปรับปรุง (A) 

      4.4.1 น าข้อมูลที่ได้พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

 5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

งาน /กิจกรรมที่ส าคัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) การแข่งขันกีฬาภายใน  1–30 ธ .ค .  3,000 นายวีระพล มีศิริ 

2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก       -  13,000 นายวีระพล มีศิริ 

3) กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดปี 

การศึกษา 

2,000 นายวีระพล มีศิริ 



๑๖๘ 

 

งาน /กิจกรรมที่ส าคัญ  ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดปี 

การศึกษา 

2,000 นายวีระพล  มีศิริ 

รวม 20,000  

 
 6. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  3) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4) ฝ่ายแผนงบประมาณ  
  5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
         7. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของวันกีฬาแห่งชาติ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 80% ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง มีสุขนิสัยใน
การดแูลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ สร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

80% ประเมินจากผลการ
แข่งขัน  

 

แบบประเมิน 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กีฬาก่อให้เกิดความสามัคคี รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดู
กีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

3) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

80% ทดสอบสมรรถภาพ 

ภาพถ่ายกิจกรรม 

แบบทดสอบ
สมรรถภาพ 

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ มีวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ 

80% ทดสอบ ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

5) บุคลากรและนักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอในการออกก าลังกาย มี
ภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

80% สถิติการใช้อุปกรณ์
กีฬา 

แบบบันทึกการใช้
อุปกรณ์กีฬา 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคมของทุกปี 
  2) นักเรียนมีประสบการณ์ตรงน าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิต
จริง 
  3) นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ท าให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่คณะ 
  4) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



๑๗๐ 

 

  5) นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา  
  6) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีทักษะ
ปฏิบัติด้านสุขภาพ จนเป็นกิจนิสัย 
 

 
 

 
  ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ   

นายวีระพล  มีศิริ 
ต าแหน่ง ..พนักงานราชการ.. 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                  (นายวีระพล  มีศิริ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระ /. สุขศึกษาและพลศึกษา. 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ .......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
)นางสาวชุลีภรณ์  ชูสุก(  

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
.   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติ  

)นายวุฒิชัย  นวลแก้ว(  
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 
   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษา 

โครงการที่ .... : มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนของสถำนศึกษำที่ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่    √  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 2 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์  ชุสุก 

1.  หลักการและเหตุผล 

จำกกำรประเมินของ สมศ.และผลกำรประเมินโครงกำรของโรงเรียน ในปีที่ผ่ำนมำ ปรำกฏว่ำผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และโรงเรียนเห็นว่ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำเป็นโครงกำรที่ท ำให้สถำนศึกษำมีกำรจัดองค์กร/โครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบครบ
วงจรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลทำงกำรศึกษำในระบบประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จึงด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างด ี

3. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. สถำนศึกษำจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติในระดับด ี

 2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 ให้ควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี 
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3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 
75 มีควำมม่ันใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

เชิงคุณภาพ 
 1.บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนกำรพัฒนำ

กำรศึกษำ ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  

2.สถำนศึกษำมีกำรจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.๑ กำรวำงแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ก.ค.63    ผู้อ ำนวยกำร
และครูทุกคน 

2 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 
ประจ ำปีและด ำเนินกำรตำมแผน
ฯ 

 
ก.ค.63 

   ผู้อ ำนวยกำร
ครูทุกคน 

3 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ก.ค. – พ.ย. 
63 

 ธ.ค.63 – 
มี.ค. 64 

 ครูทุกคน 

4 ติดตำม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   
มี.ค. 64 

 ผู้อ ำนวยกำร
และนำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 
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5 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   เม.ย. 64  

นำงสำว 
ชุลีภรณ์ ชูสุก 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ        บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  
เงิน

อุด
หน

ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

         

2 จดัท ำแผนพัฒนำคุณภำพ ประจ ำปี
และด ำเนินกำรตำมแผนฯ 

         

3 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

         

4 ติดตำม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

         

5 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

   
 

    

รวมทั้งสิ้น          
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 75 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 

- 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติกำรและปฏิทิน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕63 ท่ีเหมำะสม 

 
ร้อยละ 75 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมิน
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

3. โ ร ง เ รี ย น มี ก ำ ร จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบทันสมัย พร้อม
ใช้ 

 
ร้อยละ 75 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - 

4. มี ก ำรป ระ เมิ น คุ ณ ภ ำพ ก ำ รจั ด
กำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ต น เอ ง  (SAR) แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

 
ร้อยละ 75 

 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

แบบสรุปรายงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำง
ด ี

 
ร้อยละ 75 

 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 

ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

6.พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค รอ งค ณ ะก รรม ก ำ ร
สถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ75  มีควำมมั่นใจต่อ
ระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
สถำนศึกษำในระดับด ี

 
 

ร้อยละ 75 

 

 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 

ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ 
2)  บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้และมีทักษะกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3)  โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินจำกองค์กรภำยนอก 
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    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำงอมรศรี  เพชรภู่) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ. 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 
โครงการพัฒนางานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
โครงการ  : โครงการพัฒนางานแนะแนว 
ลักษณะของโครงการ        โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
สนองกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา  
             ด้านคุณภาพผู้เรียน 
              มาตรฐานที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
             มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
             ด้านการจัดการศึกษา 
           มาตรฐานที่  ๗ ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
            มาตรฐานที่  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่าง รอบด้าน 
           มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          :  นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพรบ .๒๕๔๒ หมวด ๒๑ ได้กล่าวไว้ว่า แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้
นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน  งาน
แนะแนวการศึกษาก็เป็นอีกงานหนึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  เพราะมีหน้าที่
ขอบข่ายงานในการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับการเรียน  พฤติกรรม  ให้ค าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือแก่นักเรียน    
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การศึกษาต่อ กิจกรรมออกแนะแนวโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่ให้บริการ และการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆไปแล้ว เป็นต้น  ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าวงานแนะแนว
โรงเรียนชลธารวิทยา จึงจัดท าโครงการพัฒนางานแนะแนวขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับบริการงานแนะแนว
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  มีทักษะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี นักเรียนสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
๒.  วัตถุประสงค์ 
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         ๑.  นักเรียนได้รับบริการจากงานแนะแนวการศึกษาต่อ มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะแนว    
                          อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา   
                           ทุนปัจจัยพื้นฐาน 

๒. นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ 
  ๓. นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาได้รับการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
๓.  เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการงานแนะแนว: การจัดการ
เรื่องศึกษาต่อ เรื่องทุนการศึกษา ทุนปัจจัยพ้ืนฐาน  
 -นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการแนะแนว     
 ศึกษาต่อ   
-นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษา  

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   -นักเรียนได้รับบริการจากงานแนะแนวและมีเอกสารเพ่ือหาข้อมูลการศึกษาต่อ รวมทั้ง     
                       นักเรียนได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษาและปัจจัยพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     -นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับบริการแนะแนวศึกษาต่อ   
                     -นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยาได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษา 
 
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑ 
( ๑ ก.ค.๖๓ -๑๓ พ.ย.๖๓ ) 

ภาคเรียนที่ ๒ 
( ๑ ธ.ค.๖๓ -๙ เม.ย.๖๔ ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  ระยะเวลาที่      
   ด าเนินการ 

งบประมาณ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

๑ งานแนะแนวการศึกษาต่อ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
(Planning) 

๑.เสนอเพ่ือขออนุมัติการ 
  จัดกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓   
 

-  - นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 

 ขั้นตอนด าเนินการ 
(D)Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติเสนอขอ

๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓   

 
 

    



๑๗๘ 

 

งบประมาณด าเนิน 
การ 
๔.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในการด าเนินโครงการ
พัฒนางานแนะแนว 
๔.๒ น าวัสดุอุปกรณ์มา
ด าเนินการจัดท างาน
เผยแพร่ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์กับนักเรียน
และงานบริการแนะแนว 
 

  ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
๖. สรุปผล/รายงานผล
การจัดท าโครงการ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 
 

    

     ขั้นปรับปรุงและ
พัฒนา (A)  Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

    

๒. การแนะแนวการศึกษา
ต่อนักเรียน โรงเรียน
ประถมในเขตพื้นที่
บริการ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
(Planning) 

๑.เสนอเพ่ือขออนุมัตจิัด
กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

 

    ๓,๐๐๐  นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง
และทีม 

 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 
Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ

 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 

    



๑๗๙ 

 

เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรมเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การ 
๔.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 
๔.๒ ด าเนินการจัด
กิจกรรม  

 

 ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
๖. สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

    

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

    

๓ กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ขั้นเตรียมการ (P) 
(Planning) 

๑.เสนอเพ่ือขออนุมัติการ 
  จัดกิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓   
 

    ๒,๔๐๐  นางสาวปรินทร์
นภา ทองแดง 
และคณะครูที่
ปรึกษา 

 ขั้นตอนด าเนินการ (D) 
Doing 
๓. ประชุมชี้แจงท าความ

๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๓   
 

    



๑๘๐ 

 

เข้าใจขั้นตอนการ
ด าเนินงานตาม กิจกรรม 
๔. ขออนุมัติเสนอขอ
งบประมาณด าเนิน 
การเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 

 ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) Check 
๕. ประเมินผลและ
ติดตามผลกิจกรรม 
๖. สรุปผล/รายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

 กรกฎาคม 
๒๕๖๓   
 

    

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
(A) Action 
๗. น าผลการปฏิบัติมา
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

 กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป  
 

    

 
๕.  งบประมาณทั้งหมด : รวม ๓ กิจกรรม เป็นเงิน  ๕,๔๐๐  บาท  ( ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 
ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ 

( ๑ ก.ค.๖๓ -๑๓ พ.ย.๖๓) 
ภาคเรียนที่ ๒ 

( ๑ ธ.ค.๖๓ -๙ เม.ย.๖๔ ) 
รวม

ทั้งสิ้น 
งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

เงินอุด 
หนุน 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

รวม เงิน
อุด 
หนุน 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินอ่ืนๆ รวม  

๑ กิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา
ต่อ 
 

   -    -  

๒ กิจกรรมการ
แนะแนว

๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐      



๑๘๑ 

 

การศึกษา
ต่อนักเรียน 
โรงเรียน
ประถมใน
เขตพื้นที่
บริการ 
 

๓ กิจกรรมการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 

๒,๔๐๐   ๒,๔๐๐      

 
รวมทั้งหมด 

 

 
๕,๔๐๐ (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
๖ . ระยะเวลาด าเนินงาน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  -  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        - โรงเรียนชลธารวิทยา 
  
           ผู้ที่เกี่ยวข้อง                   - ครโูรงเรียนชลธารวทิยา 
                                            - นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
๘.  ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนได้รับบริการการแนะแนว
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะ
แนวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๓. เอกสารงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาเป็นระบบเรียบร้อย 
๔. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา 
ปัจจัยพื้นฐานเป็นระบบเรียบร้อย 

 ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบ 
 
 
 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะ
แนวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 
 

  
 

ตรวจสอบ 
 

 
 

แบบประเมิน 
 



๑๘๒ 

 

 
 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะ
แนวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

  
 

ตรวจสอบ 
 

 
 

แบบประเมิน 
 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

๑.  นักเรียนชลธารวิทยา ได้รับการบริการงานแนะแนวมีเอกสารเพ่ือหาข้อมูลการศึกษาต่อ ทุกคน มี
วัสดุอุปกรณ์ในงานบริการแนะแนวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เอกสารงานที่เก่ียวข้องกับงาน
แนะแนวเป็นระบบเรียบร้อยนักเรียนได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  นักเรียนโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับบริการแนะแนวศึกษาต่อ   
๓.  นักเรียนโรงเรียนชลธารวทิยาได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษาทุกคน 
 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง) 
      ต าแหน่ง คร ูหัวหน้างานแนะแนว 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายธนกานต์ พละสกุล) 
      ต าแหน่ง หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวชุลภีรณ์ ชูสุก) 
         ต าแหน่ง หัวหน้านโยบายและแผน 
             ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายวุฒชิัย นวลแก้ว) 
  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 
        ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 

 

 



๑๘๓ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โครงการที่  : พัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนชลธารวิทยา 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สถำนศึกษำที่จะสำมำรถจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศได้ กำรบริหำรงบประมำณมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่ง
ในกำรพัฒนำ ซึ่งกำรบริหำรงบประมำณยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำร               
มีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
ให้มีกำรจัดกำรผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้บริหำรจัดกำร   
เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้สถำนศึกษำได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริหำร 
 3. เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐ คน 
๒. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ จ ำนวน 77 คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๒. สถำนศึกษำได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริหำร 
๓. สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

 

 



๑๘๔ 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำ
ที่

ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1. ขั้นเตรียมการ(Planning)       

1.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ  ๑-17 ก.ค. 
๖๓ 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.2 เสนอโครงกำร  20-24 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.3 ประชุมแต่งตั้งคณะด ำเนินกำร  27-31 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
 

     

2.1  กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยกำรเงิน  ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,150 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,125 กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.2  กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยพัสดุ ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,150 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,125 กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.3  กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยแผนกำร
ปฏิบัติกำร 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

 
 
 
 



๑๘๕ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1  

(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 
63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขัน้ตรวจสอบ(Check)       

ประเมินควำมพึงพอใจ   ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

4. ขั้นรายงาน (Action)       
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- กลุ่ม

บริหำรงำน
งบประมำณ 

 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 5,550 บำท (ห้ำพันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1. กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยกำรเงิน  
 

1,150 - - 1,150 1,125 - - 1,125 2,275 

2. กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยพัสดุ 
 

1,150 - - 1,150 1,125 - - 1,125 2,275 

3. กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยแผนกำร
ปฏิบัติงำน 
 

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

รวมทั้งหมด 3,300 - - 3,300 2,250 - - 2,250 5,550 

หมำยเหตุ  งบประมำณสำมำรถถัวจ่ำยได้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 



๑๘๖ 

 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กำรบริหำรกำรเงินม ี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงน้อย  

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

2. กำรปฏิบัติงำนของครูและ
บุคลำกร มีควำม เป็นเอกภำพและ
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. กำรบริหำรงบประมำณของโรงเรียนอย่ำงเป็นเอกภำพ ครูและบุคลำกรมีศักยภำพสูงขึ้น 
๒. โรงเรียนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
             (นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน) 
                ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          (นำยวุฒิชัย นวลแก้ว) 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ/งำนบริหำรงำนบุคคล 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 

 

 

 



๑๘๗ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โครงการที่  : ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค โรงเรียนชลธารวิทยา 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกโรงเรียนชลธำรวิทยำมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค อำทิเช่น ค่ำไฟฟ้ำ              
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรศัพท์และค่ำอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมำกขึ้นในทุกๆปี จึงจ ำเป็นที่
จะตอ้งมีกำรวำงแผนเพื่อให้ใช้สำธำรณูปโภคต่ำงๆให้คุ้มค่ำ   

2. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคในโรงเรียน  
๒. เพ่ือสนองนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนของรัฐบำล  
๓. เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงกำรประหยัดค่ำสำธำรณูปโภคและพลังงำน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๓. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐ คน 
๔. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ จ ำนวน 77 คน 

เชิงคุณภาพ 
๔. สถำนศึกษำมีกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคในโรงเรียนได ้
๕. สถำนศึกษำสนองนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนของรัฐบำล 
๖. บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงกำรประหยัดค่ำสำธำรณูปโภคและพลังงำ 

 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำ
ที่

ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1. ขั้นเตรียมการ(Planning)       

1.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ  ๑-17 ก.ค. 
๖๓ 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.2 เสนอโครงกำร  20-24 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.3 ประชุมแต่งตั้งคณะด ำเนินกำร  27-31 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
 

     

2.4  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ตลอดปี
กำรศึกษำ 

30,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

30,000 กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

3. ขั้นตรวจสอบ(Check)       

ประเมินควำมพึงพอใจ   ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

4. ขั้นรายงาน (Action)       
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- กลุ่ม

บริหำรงำน
งบประมำณ 

 

 



๑๘๙ 

 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

รวม
ทัง้สิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1. ค่ำไฟฟ้ำ 
 

10,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 20,000 

2. ค่ำน้ ำประปำ 
 

10,000 - - 10,000 10,000 - - 10,000 20,000 

3. ค่ำไปรษณีย์ 
 

1,200 - - 1,200 1,200 - - 1,200 2,400 

4. ค่ำโทรศัพท์ 
 

700 - - 700 700 - - 700 1,400 

5. ค่ำอินเตอร์เน็ต 
 

8,100 - - 8,100 8,100 - - 8,100 16,200 

รวมทั้งหมด 30,000 - - 30,000 30,000 - - 30,000 60,000 

หมำยเหตุ  งบประมำณสำมำรถถัวจ่ำยได้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ค่ำสำธำรณูปโภคทุกรำยกำร
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
 

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมนิ 

2. บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนร่วมมือ  
กันในกำรประหยัดค่ำสำธำรณูปโภค 

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
 
 



๑๙๐ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนสำมำรถลดปริมำณกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินอัตรำร้อยละ 5                    

ของปีงบประมำณ  2562 – 2563 
๒. บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในกำรประหยัดพลังงำน 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
             (นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน) 
                ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          (นำยวุฒิชัย นวลแก้ว) 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ/งำนบริหำรงำนบุคคล 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงกำร 
(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
.   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 
๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 

 

 

 
โรงเรยีนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานแผนงาน 

โครงการที่ .... : มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   √ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 4 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 1 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์  ชุสุก 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนชลธำรวิทยำได้แบ่งกำรบริหำรงำนภำยในเป็น ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล และฝ่ำยบริหำรทั่วไป กำรด ำเนินงำนในแต่ละฝ่ำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และงำนต่ำงๆ 
ของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีระเบียบ และสนองต่อนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  ของส ำนักงำนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11   

ดังนั้น โรงเรียนชลธำรวิทยำมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ กำรใช้เงิน
ตำมโครงกำรของแต่ละฝ่ำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และงำนต่ำงๆของโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินตำมโครงกำรของแต่ละฝ่ำย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และงำนต่ำงๆของ
โรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีระเบียบและสนองต่อนโยบำย 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. มีโครงกำรของแต่ละฝ่ำย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และงำนต่ำงๆของโรงเรียน ในกำร
ด ำเนินงำน 

 เชิงคุณภาพ 

1. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแต่ละฝ่ำย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และงำนต่ำงๆของ
โรงเรียนสนองต่อนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  ของส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11   

 



๑๙๒ 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.๑ กำรวำงแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลทีไ่ด้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 ขั้นเตรียมงำน )PLAN(  
-  วำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี งบประมำณ 2563 
-  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
25563 

 
 

มิ.ย.-ก.ค. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ผู้บริหำรและ
ครูทุกคน 

2 ขั้นด ำเนินกำร )DO(  
-  ด ำเนินกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปี 
งบประมำณ 25563 ให้แก่แต่
ละฝ่ำย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
และงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน 
 - จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

มิ.ย.-ก.ค. - - - 
ผู้บริหำรและ

ครูทุกคน 

3 ขั้นตรวจสอบ )CHECK(  
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 

- - มี.ค. 64 - 
ผู้บริหำร 
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4 ขั้นรำยงำน )ACTION(  
-  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 

- - มี.ค. 64 - 
ผู้บริหำรและ

ครูทุกคน 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ            บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรยีนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ขั้นเตรียมงำน )PLAN(  
-  วำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี งบประมำณ 2563 
-  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
25563 
 
 

        ผู้อ ำนวยกำร
และนำงสำว
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

2 ขั้นด ำเนินกำร )DO(  
-  ด ำเนินกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณ 
25563 ให้แก่แต่ละฝ่ำย  กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  และงำนต่ำงๆ 
ของโรงเรียน 
 - จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

    ผู้อ ำนวยกำร
และนำงสำว
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

3 ขั้นตรวจสอบ )CHECK(  
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม

        ผู้อ ำนวยกำร
และนำงสำว
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โครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ชุลีภรณ์  ชูสุก 
4 ขั้นรำยงำน )ACTION(  

-  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 

        นำงสำว 
ชุลีภรณ์  ชูสุก 

รวมทั้งหมด         1,000 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  -  

9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
   มีโครงกำรของแตล่ะฝ่ำย  กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  และงำนต่ำงๆของ
โรงเรียน ในกำรด ำเนินงำน 

 
ร้อยละ 75 
 

 
เขียนโครงการ 

 
แบบโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
   กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของ
แต่ละฝ่ำย  
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และงำนต่ำงๆ
ของโรงเรียนสนองต่อนโยบำยของ
กระทรวงศกึษำธิกำร  ของส ำนักงำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 11  

 
ร้อยละ 75 

 

สรุปการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

แบบสรุปการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การใช้จ่ายเงินตามโครงการของแต่ละฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระเบียบและสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์ ชูสุก) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำงสำวไปรยำ สุทธิชน) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โครงการที่  : กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยกำรเงิน 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สถำนศึกษำที่จะสำมำรถจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศได้ กำรบริหำรงบประมำณมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่ง
ในกำรพัฒนำ ซึ่งกำรบริหำรงบประมำณยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำร               
มีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
ให้มีกำรจัดกำรผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้บริหำรจัดกำร   
เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้สถำนศึกษำได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริหำร 
 3. เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๕. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐ คน 
๖. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ จ ำนวน 77 คน 

เชิงคุณภาพ 
๗. สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๘. สถำนศึกษำได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริหำร 
๙. สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำ
ที่

ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1. ขั้นเตรียมการ(Planning)       

1.1 จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ  ๑-17 ก.ค. 
๖๓ 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.2 เสนอโครงกำร  20-24 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.3 ประชุมแต่งตั้งคณะด ำเนินกำร  27-31 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)  
 

     

2.1 การจัดท าบัญชีการเงิน  
  

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- 

 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.2 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและ 
งบกำรเงิน 

 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,150 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,125 กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.3 กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์ บัญชี 
ทะเบียนและรำยงำน  
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1  

(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 
63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ(Check)       



๑๙๘ 

 

ประเมินควำมพึงพอใจ   ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

4. ขั้นรายงาน (Action)       
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- กลุ่ม

บริหำรงำน
งบประมำณ 

 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 2,275 บำท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1. การจัดท าบัญชีการเงิน  
  

- - - - - - - - - 

2. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
และ งบกำรเงิน 

 

1,150 - - 1,150 1,125 - - 1,125 2,275 

3. กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์ 
บัญชี ทะเบียนและรำยงำน  
 

- - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 1,150 - - 1,150 1,125 - - 1,125 2,275 

หมำยเหตุ  งบประมำณสำมำรถถัวจ่ำยได้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

 

 



๑๙๙ 

 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กำรบริหำรกำรเงินม ี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงน้อย  

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

2. กำรปฏิบัติงำนของครูและ
บุคลำกร มีควำม เป็นเอกภำพและ
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๔. กำรบริหำรงบประมำณของโรงเรียนอย่ำงเป็นเอกภำพ ครูและบุคลำกรมีศักยภำพสูงขึ้น 
๕. โรงเรียนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
๖. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
             (นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน) 
                ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          (นำยวุฒิชัย นวลแก้ว) 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ/งำนบริหำรงำนบุคคล 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๐๐ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โครงการที่  : กิจกรรมพัฒนำฝ่ำยพัสดุ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สถำนศึกษำที่จะสำมำรถจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศได้ กำรบริหำรงบประมำณมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่ ง
ในกำรพัฒนำ ซึ่งกำรบริหำรงบประมำณยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำร               
มีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
ให้มีกำรจัดกำรผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้บริหำรจัดกำร   
เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้สถำนศึกษำได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริหำร 
 3. เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๗. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐ คน 
๘. นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ จ ำนวน 77 คน 

เชิงคุณภาพ 
๑๐. สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๑๑. สถำนศึกษำได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริหำร 
๑๒. สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

 

 



๒๐๑ 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำ
ที่

ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1. ขั้นเตรียมการ(Planning)       

1.1 จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ  ๑-17 ก.ค. 
๖๓ 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.2 เสนอโครงกำร  20-24 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

1.3 ประชุมแต่งตั้งคณะด ำเนินกำร  27-31 
ก.ค. 63 

- - - กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)       

2.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา  
 
   

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,150 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

1,125 กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.2 การจัดหาพัสดุ ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.3 การก าหนดรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

2.4 การควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และ
จ าหน่ายพัสดุ  
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 



๒๐๒ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1  

(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 
63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ(Check)       

ประเมินควำมพึงพอใจ   ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- ภำคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม
บริหำรงำน
งบประมำณ 

4. ขั้นรายงาน (Action)       
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- ภำคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
- กลุ่ม

บริหำรงำน
งบประมำณ 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 2,275 บำท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รำ

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูล 
สินทรัพย์ของสถานศึกษา 

1,150 - - 1,150 1,125 - - 1,125 2,275 

2. การจัดหาพัสดุ - - - - - - - - - 
3. การก าหนดรูปรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

- - - - - - - - - 

4. การควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
และจ าหน่ายพัสดุ  

- - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 1,150 - - 1,150 1,125 - - 1,125 2,275 

หมำยเหตุ  งบประมำณสำมำรถถัวจ่ำยได้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 



๒๐๓ 

 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. กำรบริหำรกำรเงินม ี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงน้อย  

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

2. กำรปฏิบัติงำนของครูและ
บุคลำกร มีควำม เป็นเอกภำพและ
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ร้อยละ 80 กำรสังเกตและ          
แบบประเมิน 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗. กำรบริหำรงบประมำณของโรงเรียนอย่ำงเป็นเอกภำพ ครูและบุคลำกรมีศักยภำพสูงขึ้น 
๘. โรงเรียนมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
๙. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
             (นำงสำวไปรยำ  สุทธิชน) 
                ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          (นำยวุฒิชัย นวลแก้ว) 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ/งำนบริหำรงำนบุคคล 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๐๔ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงการที่ 1 : พัฒนาบุคลากร โรงเรียนชลธารวิทยา 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ : นายศุภกร แก้วยิ้ม 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตาม

หมวด ๗  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่

และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป

ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้โรงเรียนชลธารวิทยา เป็นโรงเรียน

ที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 

๒๐ ชั่วโมง 

๒. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 

๓. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

๔. เพ่ือให้ครูมีโครงงาน  และแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 

๕. เพ่ือให้ครทูุกคนมีรายงานผลการปฏิบัติงาน (PSAR) 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

๑๓. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
๑๔. ครูมีโครงงาน  และแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
๑๕. ครทูุกคนมีรายงานผลการปฏิบัติงาน (PSAR) 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ ๑ ก.ค.- ๓๑ 

ก.ค. ๖๓ 

- - - กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

2 ๑. กิจกรรมประชุมอบรมครู 

๒. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 

๓. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปี

การศึกษา 

๒๗,๗๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

๒๗,๗๕๐ กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

 

3 ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ  

รายงานผล 

ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 

- ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

4 น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 

ปรับปรุง พัฒนา 

ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 

- ภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 

- กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 
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5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
 

งบประมาณ ๒๗,๗๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
รา

ยไ
ด้ 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมประชุมอบรมครู ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

2 กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ๑,๘๗๐ - - ๑,๘๗๐ ๑,๘๗๐ - - ๑,๘๗๐ ๓,๗๕๐ 

3 กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ - - - - ๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๒๓,๘๗๕ - - ๒๓,๘๗๕ ๓,๘๗๕ - - ๓,๘๗๕ ๒๗,๗๕๐ 

หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ

งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  

ครูและบุคลากรได้รับการ
อบรมสัมมนาอย่างน้อยคน
ละ  ๒๐ ช.ม. ต่อ ปี  

สังเกต 
 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

๒.ครูมีโครงงาน และแผนพัฒนา

ตนเอง (ID Plan) 

ครูทุกคนมีแผนพัฒนา

ตนเอง (ID Plan) 

สังเกต 
 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

๓.ครูครูทุกคนมีรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (PSAR) 

ครูทุกคนมีรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (PSAR) 

สังเกต แบบบันทึก 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ครูและผูบ้รหิารสถานศกึษาไดเ้ขา้รบัการประชมุอบรม  และศกึษาดงูาน เพ่ือพฒันาตนเอง  น า

ผลท่ีไดจ้ากการพัฒนามาปรบัปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้
สงูขึน้   

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
               (นายศุภกร  แก้วยิ้ม) 
                ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายวุฒิชัย นวลแก้ว) 
หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานบริหารงานบุคคล 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการที่ .... : โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่    
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่  
ตัวบ่งชี้ท่ี  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ภำรกิจหลักของครูคือกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเสริมสร้ำง
นักเรียนให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำน ทั้งนี้เนื่องจำกครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียน  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ขำดกำรใช้สื่อประกอบกำรสอน  ไม่วัดผลประเมินผลตำม
สภำพจริง  และไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน  ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร  หำกปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไข  จะส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู  ขำดประสิทธิภำพและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนลดต่ ำลง  โดยต้องพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น  

เพ่ือให้ครูน ำควำมรู้ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
สอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำที่ต้องกำรให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ  สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสพฐ. และ สมศ. จึง
จัดท ำโครงกำรนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2.  เพ่ือให้ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและสอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรม 
 3.  เพ่ือให้ครูทุกคนมีเครื่องมือประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริงด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย 
 4.  เพ่ือให้ครูจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน 
 5.  เพ่ือให้ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
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3.1.1 ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ทุกคน รับกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ ภำยในปี
กำรศึกษำ 2563 

    เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูร้อยละ 75 มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียนและเข้ำใจผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 3.2.2 ครูร้อยละ 75 มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.2.3 ครูร้อยละ 75 มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

3.2.4 ครูร้อยละ 75 มีเครื่องมือประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริงด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย 
3.2.5 ครูร้อยละ 75 มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3.2.6  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของโรงเรียน 
 

4. วีธีด าเนินการ 

4.๑ กำรวำงแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำ
ที่

ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
จัดท ำภำระงำน ดังนี้ 
    5.1 กำรวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล 
    5.2 กำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้และเทคนิควิธี
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    5.3 กำรวัดและประเมินผล
ตำมสภำพจริง และกำรน ำผล
กำรประเมินมำปรับกำรเรียน
เปลี่ยนพฤติกรรม 
    5.4  กำรจัดท ำวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหำและพัฒนำผู้เรียน 
    5.5 จัดกิจกรรมกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย 

ตลอด 1,500 ตลอด 1,500 คณะท ำงำน 



๒๑๑ 

 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
      3000 บำท 

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1     4.1 กำรวิเครำะห์
ผู้เรียนรำยบุคคล 
    4.2 กำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้และ
เทคนิควิธีสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    4.3 กำรวัดและ
ประเมินผลตำมสภำพ
จริง และกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับกำรเรียน
เปลี่ยนพฤติกรรม 
    4.4  กำรจัดท ำวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำผู้เรียน 
    4.5 จัดกิจกรรมกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย 

1,500 - - - 1,500 1,500 - - - 1,500 3,000 

รวมทั้งหมด 1,500 - - - 1,500 1,500 - - - 1,500 3,000 
 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 1. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพ
ของผู้เรียนและเข้ำใจผู้เรียนรำยบุคคล 

- ตรวจแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ประเมินผู้เรียนรำยบุคคล 

- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมินรำยบุคคล 

2. ร้อยละ 75 ของครูมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- ตรวจแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
- สังเกตกำรสอน 

- แบบตรวจสอบ 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- แบบสังเกตกำรสอน 

3. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรประเมินผลกำรเรียน
กำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพจริง 

- สังเกตกำรสอน 
- ตรวจสอบแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

- แบบสังเกตกำรสอน 
- แบบตรวจสอบ 
- เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผล 

4. ร้อยละ 75 ของครูมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อ
และกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและน ำผลไปใช้พัฒนำ
ผู้เรียน 

- ตรวจสอบงำนวิจัยในชั้น
เรียน 

- แบบประเมินผลงำนวิจัยในชั้น
เรียน 

5.ครูร้อยละ 75 มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 

- ตรวจแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 

- แบบตรวจสอบ 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

6. ร้อยละ 75 ของผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจใน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของโรงเรียน 

- สอบถำมควำมพึงพอใจ - แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
           (นำงสำวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม) 
         ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          ( นำงอมรศรี  เพชรภู่ ) 
       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารวิชาการ 

โครงการที่ .... : กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 3 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา :  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ท่ี : 3.5 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักรำช 2545 

มำตรำ 22 ระบุถึงหลักกำรจัดกำรศึกษำว่ำ ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ต้องจัดกำรศึกษำ
ที่พัฒนำผู้เรียนตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ ซึ่งครูทุกคนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องแสวงหำวิธีกำรที่จะ
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครู
จะต้องทรำบคือ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งหมำยถึง Community of Practice (CoP) 
เป็นกำรรวมตัวกันท ำงำน พัฒนำทักษะและกำรเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐำนวัฒนธรรม
ควำมสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่ำ เป้ำหมำย และภำรกิจร่วมกัน โดยท ำงำนร่วมกันแบบทีม 
เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น ำร่วมกัน และผู้บริหำรแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่กำรเรียนรู้และพัฒนำวิชำชีพเปลี่ยนแปลง
คุณภำพตนเอง สู่คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมส ำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
ควำมสุขของกำรท ำงำนร่วมกันของสมำชิกในชุมชนกำรเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนำศักยภำพครูสู่มือ
อำชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28  โรงเรียนเลิงนกทำ โดยกลุ่มบริหำรวิชำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพครูสู่ครูมืออำชีพแบบ PLC (Professional Learning Community)   “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 

และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
2.2  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในรายวิชา.................................... 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.2 ครูสมำชิกในกลุ่ม PLC ได้ใช้นวัตกรรม PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
90  
               3.1.2 นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ...................................เพ่ิมข้ึน  คิดเป็น
ร้อยละ 75 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ครูสมำชิกในกลุ่ม PLC ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)   “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” 
          3.2.2 นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะกระบวนกำร และเจตคติที่ดีต่อกำร
เรียนรู้จำกกำรครูมืออำชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ” 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.๑ กำรวำงแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  
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5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 เสนอโครงการ ก.ค. 63    นำงสำว
ชุลีรณ์ ชูสุก 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

ก.ค. 63    นำงสำว
ชุลีรณ์ ชูสุก 

3 ด าเนินการตามโครงการ ส.ค.-พ.ย 63  ธ.ค. 63 – 
มี.ค. 64 

 นำงสำว
ชุลีรณ์ ชูสุก

และครูทุกคน 
4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

การด าเนินงานตามงาน/โครงการ 
  เม.ย. 64  นำงสำว

ชุลีรณ์ ชูสุก
และครูทุกคน 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ             บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ขั้นเตรียมการ 
  - ประชุมวางแผน 
  - เสนอโครงการและอนุมัติ 
  - ประชุมวางแผนคณะกรรมการ 
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2 ขั้นด าเนินการ          
3 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

   - ประเมินผลการด าเนินงาน         
ตามกิจกรรม 
   - รายงานผลการด าเนินงาน 

         

รวมทั้งสิ้น          

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
      กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
9. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัด 
และป ระ เมิ น ผลกำร เรี ย น รู้  ให้
สอดคล้องกับสภำพผู้เรียน และน ำ
ผลกำรประเมินมำปรับเปลี่ยนกำร
จัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนให้
เต็มตำมศักยภำพ 
2. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
...........................เพ่ิมข้ึน 

ครูทุกคนมีกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
ประสบกำรณ์ 
ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
ผ่ำนชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PLC)  
50 ชั่วโมง / ปี 

1.ครูสมำชิกในกลุ่ม PLC ได้
ใช้นวัตกรรม PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ” เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้และพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 75   
2. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
รำยวิชำเพ่ิมข้ึน  คิดเป็นร้อย
ละ 75 

1. รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำร 
2. โครงกำร/กิจกรรมกำร
เรียนรู้ ที่ครูร่วมกันสร้ำงขึ้น 
3. แบบทดสอบ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ครูสมำชิกในกลุ่ม PLC ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)   “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” 
          2. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะกระบวนกำร และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ 
จำกกำรครูมืออำชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์   ชูสุก) 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

โครงการ : พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนกานต์ พละสกุล 

1.  หลักการและเหตุผล 

อำคำรสถำนที่  บรรยำกำศ  และสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรสอนของครู โรงเรียนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดสร้ำงอำคำรและ
จัดสภำพแวดล้อม  บริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท ำกำรวำงแผนอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ต้องจัดหำ
และพัฒนำอำคำรสถำนที่เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  และพัฒนำสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งำนได้อย่ำง
เหมำะสมกับแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อำคำรสถำนที่ อำคำรประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอำด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. สภำพแวดล้อมภำยโนโรงเรียนสะอำด  ร่มรื่น  สวยงำม  มีควำมปลอดภัย  มีบรรยำกำศท่ี
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๒. อำคำรเรียน  อำคำรประกอบต่ำงๆ  อยู่ในสภำพดี  ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
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๑. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด  สวยงำม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. อำคำรเรียนและอำคำรประกอบทุกห้องมีคุณภำพพร้อมใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

           ๓. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
           ๔. กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกิดควำมคล่องตัว 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 4.๑ กำรวำงแผน (P)  
             4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

       4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
       4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      

4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
       4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 

4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
       4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 

4.๔ กำรปรับปรุง (A) 
4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
กำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ก.ค. 63     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 63     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

ก.ค. 63     

4 กำรปรับภูมิทัศน์และอำคำรเรียน
ภำยในโรงเรียน 

ก.ค. – พ.ย. 
63 

 ธ.ค.63 – 
มี.ค. 64 

 นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
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ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

และคณะ 
5 สรุป/ประเมินผล/น ำเสนอ

รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ 

  เม.ย. 64  
นำยธนกำนต์ 

พละสกุล 
และคณะ 

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงำนและน ำ
ข้อบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไข   เม.ย. 64  

นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
และคณะ 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 41,000 บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ปรบัปรุงและพฒันาอาคาร

เรียน  อาคารประกอบตา่งๆ 

20,500   20,500    20,500  

2 ปรับปรุงและพัฒนำ
สภำพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

20,500   20,500    20,500  

รวมทั้งสิ้น        41,000  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีกำรศึกษำ 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 

9. ระดับความส าเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 กำรส ำรวจ กำรติดตำม 

2. สถำนศึกษำมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรทีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  
กำรติดตำม 

 
กำรติดตำม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและอ่ืนๆ มีควำมมั่นคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งำน บรรยำกำศเอ้ือ 
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำด  ร่มรื่น  สวยงำม  เหมำะส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
๓. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และรู้จักแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้

รอบตัวด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
๔. กำรบริหำรสถำนศึกษำคล่องตัว 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

โครงการ : ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน   
ลักษณะโครงการ               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตวับ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนกานต์ พละสกุล 

1.  หลักการและเหตุผล 

อำคำรสถำนที่  บรรยำกำศ  และสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรสอนของครู โรงเรียนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดสร้ำงอำคำรและ
จัดสภำพแวดล้อม  บริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท ำกำรวำงแผนอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ต้องจัดหำ
และพัฒนำอำคำรสถำนที่เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  และพัฒนำสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งำนได้อย่ำง
เหมำะสมกับแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อำคำรสถำนที่ อำคำรประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอำด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. อำคำรเรียน  อำคำรประกอบต่ำงๆ  อยู่ในสภำพดี  ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน 
    เชิงคุณภาพ 

1. อำคำรเรียนและอำคำรประกอบทุกห้องมีคุณภำพพร้อมใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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           2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
           3. กำรบริหำรสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกิดควำมคล่องตัว 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 4.๑ กำรวำงแผน (P)  
             4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

       4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
       4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      

4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
       4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 

4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
       4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 

4.๔ กำรปรับปรุง (A) 
4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
กำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ก.ค. 63     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 63     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค. 63     

4 กำรปรับภูมิทัศน์และอำคำรเรียน
ภำยในโรงเรียน 

ก.ค. – พ.ย. 
63 

 ธ.ค.63 – 
มี.ค. 64 

 นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
และคณะ 

5 สรุป/ประเมินผล/น ำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ 

  เม.ย. 64  
นำยธนกำนต์ 

พละสกุล 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงำนและน ำ
ข้อบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไข   เม.ย. 64  

นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
และคณะ 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 50,000 บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ปรบัปรุงและพฒันาอาคาร

เรียน  อาคารประกอบตา่งๆ 

20,500   20,500    20,500  

รวมทั้งสิ้น         20,500 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีกำรศึกษำ 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 
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9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 กำรส ำรวจ กำรติดตำม 

2. สถำนศึกษำมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรทีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  
กำรติดตำม 

 
กำรติดตำม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและอ่ืนๆ มีควำมมั่นคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งำน บรรยำกำศเอ้ือ 
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำด  ร่มรื่น  สวยงำม  เหมำะส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. กำรบริหำรสถำนศึกษำคล่องตัว 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ลักษณะโครงการ               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5 
ผู้รับผิดชอบ : นายธนกานต์ พละสกุล 

1.  หลักการและเหตุผล 

อำคำรสถำนที่  บรรยำกำศ  และสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรสอนของครู โรงเรียนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดสร้ำงอำคำรและ
จัดสภำพแวดล้อม  บริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท ำกำรวำงแผนอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ต้องจัดหำ
และพัฒนำอำคำรสถำนที่เพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  และพัฒนำสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งำนได้อย่ำง
เหมำะสมกับแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อำคำรสถำนที่ อำคำรประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอำด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภำพห้องเรียนและอำคำรสถำนที่ได้รับกำรดูแลพร้อมใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. สภำพแวดล้อมภำยโนโรงเรียนสะอำด  ร่มรื่น  สวยงำม  มีควำมปลอดภัย  มีบรรยำกำศท่ี
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด  สวยงำม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้
ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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           2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 4.๑ กำรวำงแผน (P)  
             4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

       4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
       4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      

4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
       4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 

4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
       4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 

4.๔ กำรปรับปรุง (A) 
4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับใน
กำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ก.ค. 63     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ก.ค. 63     

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค. 63     

4 ด ำเนินกำรกำรปรับภูมิทัศน์
ภำยในโรงเรียน 

ก.ค. – พ.ย. 
63 

 ธ.ค.63 – 
มี.ค. 64 

 นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
และคณะ 

5 สรุป/ประเมินผล/น ำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ 

  เม.ย. 64  
นำยธนกำนต์ 

พละสกุล 
และคณะ 

6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงำนและน ำ
ข้อบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไข   เม.ย. 64  

นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
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ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

และคณะ 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 50,000 บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 ปรับปรุงและพัฒนำ
สภำพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

20,500   20,500    20,500  

รวมทั้งสิ้น         20,500 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีกำรศึกษำ 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 

9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 กำรส ำรวจ กำรติดตำม 

2. สถำนศึกษำมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำรทีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  
กำรติดตำม 

 
กำรติดตำม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บริเวณโรงเรียนมีควำมสะอำด  ร่มรื่น  สวยงำม  เหมำะส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
2. บริเวณโรงเรียนมีสภำพเหมำะส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. กำรบริหำรสถำนศึกษำคล่องตัว 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 
แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 

กลุ่มบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษา 
โครงการที่ .... : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนสำกล 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 6 
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนกำนต์ พละสกุล 

1.  หลักการและเหตุผล 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคมและควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ใหญ่ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภำพให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยฉบับพุทธศักรำช 2560 รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542รวมถึงทำงรัฐบำลเร่งด ำเนินกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้ำก้ำวสู่ Thailand 4.0 อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกับกำรใช้งำนในสถำนศึกษำ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศแก่ผู้บริหำร  ครู บุคลำกร  นักเรียนและ

บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ 
4. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรเรียนกำรสอน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของนักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำได้ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ

กำรศึกษำ 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำได้ ระดับเกณฑ์

คุณภำพ ดี 
2. นักเรียนที่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำระดับ

เกณฑ์คุณภำพ ดี 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.๑ กำรวำงแผน (P)  

           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้ 
4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 จัดท าโครงการ เสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ก.ค. 63     

2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายการท างานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
ก.ค. 63 

    

3 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

ก.ค. 63     

4 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ 
ส าหรับนักเรียน 

ก.ค. – พ.ย. 
63 

 ธ.ค.63 – 
มี.ค. 64 

 นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
และคณะ 

5 สรุป/ประเมินผล/น ำเสนอ
รำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อ   เม.ย. 64  

นำยธนกำนต์ 
พละสกุล 
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ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ทรำบ และคณะ 
6 ประชุมเพ่ือสรุปผลงำนและน ำ

ข้อบกพร่องมำปรับปรุงแก้ไข   เม.ย. 64  
นำยธนกำนต์ 

พละสกุล 
และคณะ 

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ ………… บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 

64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ 
ส าหรับนักเรียน 

5,000   5,000     5,000 

รวมทั้งสิ้น         5,000 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 

8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

9. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สถำนศึกษำมีระบบกำรจัดหำกำร
พัฒนำและกำรบริกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริหำร
จั ด ก ำรแ ล ะก ำรจั ด ก ำร เรี ย น รู้  

 - กำรสอบถำมควำมคิดเห็น
ของนักเรียน 
- กำรสังเกตกำรใช้งำนของ
นักเรียน 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
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ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำมีแผนในกำรพัฒนำ
ระบบและกำรบริกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริกำร
จั ด ก ำรแ ล ะก ำรจั ด ก ำร เรี ย น รู้  
ที่เกมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

 
 

กำรติดตำมกำรใช้งำนของ
นักเรียน 

รำยงำนสถิติจ ำนวนกำรใช้
งำนของนักเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสืบค้นข้อมูลตำมควำมสนใจของนักเรียน 
2. เพ่ือสร้ำงนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำนของนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมรู้และทักษะในกำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
4. เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมเติมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของนักเรียน 
5. เพ่ือให้เพ่ิมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของนักเรียน 

 
 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำงอมรศรี  เพชรภู่) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หวัหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

โครงการ : กิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ตวับ่งชี้ท่ี : ๑.๓.๑ นักเรียนยอมรับและปฎิบัติตำมระเบียบวินัยของสถำนศึกษำ 
     ๑.๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติตำมกฎกติกำของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล มีศิริ 

1. หลักการและเหตุผล 
          เนื่องด้วยผู้เรียนเป็นผลผลิตทำงด้ำนกำรศึกษำที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมในทุกด้ำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องระเบียบวินัยจำกกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมพบว่ำนักเรียนยังขำดเรื่องระเบียบวินัย
และกำรกลำแสดงออกท่ีดี ขำดควำมรับผิดชอบ จึงจ ำเห็นต้องจัดกิจกรรมมำเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำใน
เรื่องระเบียบวินัยให้เกิดกับตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
          ๒.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ 

          2.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

          ๒.3 เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันและร่วมรณรงค์กำรเกิดอุบัติเหตุทำงจรำจร 

3.  เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 
๓.๑  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

                   ผู้เรียนร้อยละ 86 ขึ้นไปได้รับกำรส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยและมีควำมรับผิดชอบ 

            ๓.๒  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ                                                                                                 
ผู้เรียนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำ 

ผู้เรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 1,๕00 นำยวีระพล มีศิริ 

2. อำสำจรำจร/ ป้องกันอุบัติเหตุ
ภัยทำงจรำจร 

ผู้เรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 1,5๐๐ นำยวีระพล มีศิริ 

3. ระเบียบวินัยในชีวิตประจ ำวัน ผู้เรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 500 นำยวีระพล มีศิริ 

4. เด็กดีศรีชลธำร ผู้เรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 1,500 นำยวีระพล มีศิริ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
                            ตลอดปีกำรศึกษำ           2563 

 
       6.  งบประมาณ                 5,๐00       บำท 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
              ๗.1 โรงเรียนชลธำรวิทยำ 

                           ๗.2 ครูผู้สอนโรงเรียนชลธำรวิทยำ 

8. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

1.       ร้อยละ 8๐ ของผู้เรียนที่มีระเบียบวินัยและ
ควำมรับผิดชอบ 

  

-ทดสอบ 

-ประเมินพฤติกรรวม 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน
พฤติกรรม 

9. การประเมินผล 
          นักเรียนร้อยละ 8๐  มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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          ๑๐.1 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ 

          ๑๐.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

          ๑๐.3 ผู้เรียนป้องกันและร่วมรณรงค์กำรเกิดอุบัติเหตุทำงจรำจร 

 

 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำยวีระพล  มีศิริ) 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการที่ .... : ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจ าปี 2563 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1   
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำววีรวรรณ จันทรำ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับต่ ำลง 
เนื่องจำกมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ำมำเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน ถ้ำไม่รีบแก้ไขนักเรียน
อำจสร้ำงปัญหำให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ำยต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำน
วินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมกตัญญูกตเวที มีควำมเมตตำกรุณำ ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ควำม
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ รวมทั้งมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
ไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจ ำวัน  
 โครงกำรนี้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรที่เน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม และ
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ) เป้ำประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม และ 3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด 
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น 
 โรงเรียนชลธำรวิทยำ อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จึงได้จัดค่ำยพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือตอบสนองนโยบำยอย่ำงมีคุณภำพ โดยกิจกรรมดังกล่ำว  
เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมอัตลักษณ์โรงเรียน เทิดทูนสถำบัน ร่วมกันรักษำ
ระเบียบวินัย ใจจิตใฝ่สำธำรณะ 
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 2. เพ่ือให้นักเรียนมีอุดมกำรณ์รักชำติ จงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และปฏิบัติตำมรอย  
พระบำทพ่อแห่งแผ่นดิน 
 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงำมแก่นักเรียน 
 4. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงเพื่อน พ่ีน้อง และคณะครู 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 67 คน คิดเป็น 100% 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตำมหลักธรรมเบื้องต้น มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมกตัญญูกตเวที มีควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีควำม
ประหยัดใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่ำงคุ้มค่ำ มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำภูมิ
ปัญญำไทย และผู้ที่เก่ียวข้อง มีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของโรงเรียน 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
1 Plan (การวางแผน)  

 - ประชุมวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน ขออนุมัติโครงกำร
และก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบ 
 - จัดหำทรัพยำกรในกำร
ด ำเนินงำน 

01/07/63 - - - กลุ่มสำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 - ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของนักเรียน 
- ระเบียบวินัยของนักเรียนที่ดี 
- ศีลธรรมกับกำรพัฒนำชีวิต 
- พ้ืนฐำนชีวิตลิขิตตนเอง 
- จริยศึกษำของชำวพุทธ 
- เจริญจิตภำวนำ 
- เทียนแห่งปัญญำ 
- พิษภัยของยำเสพติด 
- ตำมรอยพระบำท พ่อแห่ง

- - 04/12/63 
 

10,000 กลุ่มสำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 
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ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
แผ่นดิน 
- กำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ 
ควำมรักชำติ 
- กิจกรรมครู เพื่อน โรงเรียน 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำน 
 - ประเมินผลและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

- - 11/12/63 - กลุ่มสำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำร
ประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำ
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในกำรด ำเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

- - 11/12/63 - กลุ่มสำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 
5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 

งบประมำณ 10,000 บำท 

ที่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวม

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ งบประมำณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รำ

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 กิจกรรมค่ำยพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

10,00
0 

- - - 10,00
0 

- - - - - 10,000 

รวมทั้งหมด 10,00
0 

   10,00
0 

- - - - - 10,000 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 4 ธันวำคม 2563  



๒๔๐ 

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. พระวิทยำกร (.............................................................................................)  
 2. คณะวิทยำกร (.............................................................................................) 
 3. นำงสำวไปรยำ สุทธิชน  
 4. นำงสำววีรวรรณ จันทรำ 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ  
เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ประจ ำปี 2563 

100 - กำรส ำรวจ 
 

- แบบส ำรวจ 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมอัตลักษณ์
โรงเรียน มีอุดมกำรณ์รักชำติ จงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงำม 

80 - กำรสังเกต 
- สอบถำม 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถำม 
- สภำพจริง 
- เอกสำรหลักฐำน 
- ภำพถ่ำย 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์อันพึงประสงค์อยู่ร่วมกันใน

สถำนศึกษำอย่ำงมีควำมสุข 
 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   
           (นำงสำววีรวรรณ จนัทรำ) 
         ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

          (นำงสำวไปรยำ สุทธิชน) 
  หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงกำร 
            (นำงสำวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 



๒๔๑ 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

โครงการ : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
ลักษณะโครงการ               ใหม่     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 1.คุณภาพผู้เรียน 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี : ๑.๓.๑ นักเรียนยอมรับและปฎิบัติตำมระเบียบวินัยของสถำนศึกษำ 
     ๑.๓.๒ นักเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฎิบัติตำมกฎกติกำของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล มีศิริ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก ำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้  ๓   
กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตำมข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครองหลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ ในข้อ ๒๗๓ 
ว่ำ กำรเดินทำงไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ำกับกลุ่มหรือผู้ก ำกับลูกเสือ น ำลูกเสือไปฝึกเดินทำงไกลและแรมคืนในปี
หนึ่งไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่ำงน้อยหนึ่งคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีควำมอดทน อยู่
ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชำลูกเสือเพ่ิมเติมและในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ือประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ สมศ.ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนที่ ๒.๓  กล่ำวถึงกำร
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมลูกเสือมีควำมส ำคัญต่อผู้เรียน
มำก โรงเรียนชลธำรวิทยำเล็งเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมดังนั้นจึง  จัดให้มีโครงกำรเข้ำค่ำย
พักแรมลูกเสือ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 

     ๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชำลูกเสือ – เนตรนำรีครบตำมกระบวนกำรของหลักสูตร                                                           
๒.๒   เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ                                                                                      
๒.๓   เพ่ือให้นักเรียนได้บ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น                                                                                            
๒.๔   เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดีขึ้น                                                                                              
๒.๕  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

 



๒๔๒ 

 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

          ๓.๑  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ                                                                                                            
ลูกเสือโรงเรียนชลธำรวิทยำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ จ ำนวน  ๔๐ คน 

         ๓.๒  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ                                                                                                 
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

     ๔.  สถานที่อยู่ค่ายพักแรม 
            - 
     ๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
              - 
     ๖. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ประชุมวำงแผนจัดท ำโครงกำร 
๓. แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำน แจ้งให้ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และเนตรนำรีให้ทรำบ 
๔. ด ำเนินกำรตำมแผน 
๕. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 

     ๗.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ระยะเวลำ พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

๑. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ประชุมวำงแผนจัดท ำโครงกำร                                                                                                                                      
๓. แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำน  
๔. ด ำเนินกำรตำมแผน 
๕. ประเมินผล 

     

๘. ทรัพยากรที่ต้องการ 

   ๘.๑  บุคลำกร 

         ๘.๑.๑   ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเดินทำงไกลเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่                                                                      
๘.๑.๒   ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมรอบกองไฟ                                                                                
๘.๑.๓   ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชลธำรวิทยำทุกคน 

  ๘.๒ งบประมำณ.2๐,๐๐๐. บำท ได้จำกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี้ 



๒๔๓ 

 

          ๘.๒.๑   ค่ำอำหำร และ ที่พักครู และ นักเรียน   คน  คนละ  บำท             บำท                                     
๘.๒.๒   ค่ำเดินทำง   (  )                                                             บำท                                     
๘.๒.๓   ค่ำน้ ำมันรถยนต์  คัน                                                        บำท                                                                                                                                                                              

   ๙. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๑. จ ำนวนลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ที่
เข้ำร่วมกิจกรรม 

-  ส ำรวจ -  แบบส ำรวจ 

๒. นักเรียนได้ประสบกำรณ์ตรง 
สภำพจริง และน ำไปใช้ในชีวิต
ชีวิตประจ ำวันได้ 

-  สังเกต 

-  ตรวจสอบประเมินผลกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

-  แบบสังเกต 

-  แบบประเมินผลกำรเข้ำร่วม  
กิจกรรม 

  ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          ๑๐.๑ นักเรียนทุกคนมีควำมรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี ครบตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 

 ๑๐.๒ นักเรียนทุกคนมีควำมรัก ควำมสำมัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมำกขึ้น 

 ๑๐.๓ นักเรียนทุกคนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 ๑๐.๔ นักเรียนทุกคนมีกำรอนุรักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้ เสนอโครงกำร   

(นำยวีระพล  มีศิริ) 
ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยธนกำนต์ พละสกุล) 
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 

 



๒๔๔ 

 

 

 
โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการที่ .... : จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4  
สนองกบัมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววีรวรรณ จันทรา 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้าน
สุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัด
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่
โรงเรียน ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเปน็เบื้องตน้อยา่งทันเวลา 
 โรงเรียนชลธารวิทยา จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือให้บริการแก่ครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อนไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนชลธารวิทยา ไดร้ับการบริการสุขภาพเบื้องต้น 
ทันทีเม่ือเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน ครบทุกสายชั้นเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
     ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน บริการสุขภาพ
เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 

 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (การวางแผน)  
 - ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/07/63 - - - นางสาววีรวรรณ จันทรา 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

2 Do (การด าเนินงาน) 
 - จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาล 

- - ธ.ค. 63 1,000 นางสาววีรวรรณ จันทรา 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- - เม.ย. 64 - นางสาววีรวรรณ จันทรา 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการด าเนิน
กิจกรรมในปีต่อไป 

- - เม.ย. 64 - นางสาววีรวรรณ จันทรา 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัย
โรงเรียนชลธารวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 

 

5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 1,000 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 

1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห้อง
พยาบาล 

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

รวมทั้งหมด -    - 1,000 - - - 1,000 1,000 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดอืน กรกฎาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนชลธารวิทยา 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของครู นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภณัฑ์ยาสามัญ
ประจ าบา้น บริการสุขภาพเบื้องต้น  
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

80 - สอบถาม 
- บันทึกการใช้เวชภัณฑ์ 
ยาสามัญประจ าบ้าน 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการ
ใช้เวชภัณฑ์ยา 
สามัญประจ าบ้าน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน บริการ 
สุขภาพเบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 

 

 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
           (นางสาววีรวรรณ จนัทรา) 
         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายธนกานต์ พละสกุล) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ

โครงการ 
            (นางสาวชลุีภรณ์  ชูสุก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 
           ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โครงการที่ .... : กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพล มีศิริ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนักเรียน เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ทักษะ และสร้างเจตคติท่ีดี
ในการดูแลสุขภาพร่างกาย สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีพในปัจจุบัน 
เมื่อบุคคลมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจแล้วการด าเนินชีวิตก็จะมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ท าให้มีสุขภาพดี ร่างกายมีการเจริญเติบโตแข็งแรง มีประสิทธิภาพของการ
ท างานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจประสานสัมพันธ์กันดี  และลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ  
อีกทั้งยังท าให้ร่างกายได้สัดส่วน มีทักษะทางกีฬาที่ดี ท าให้เกิดความสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
การออกก าลังกายและกีฬาของนักเรียน 
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ทราบระดับความสามารถ
ทางร่างกายของบุคคลทุกเพศทุกวัย เป็นดัชนีบ่งชี้ให้ทราบถึงพัฒนาการด้านร่างกายของบุคคลว่ามีภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งบุคคลสามารถน าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องของตน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจ าวันด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับ
นักเรียนขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย  และนักเรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสุขภาพและอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตเพ่ือเป็นก าลังที่จะพัฒนาประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออดก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
          2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 



๒๔๙ 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 67 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ที่ 
กิจกรรมและขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1 Plan (การวางแผน)  
 - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ขออนุมัติโครงการและก าหนด
หน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

01/07/63 - - - นายวีระพล มีศิริ 

2 Do (การด าเนินงาน) 
- จัดซื้ออุปกรณท์ดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

- - ธ.ค. 63 3,000 นายวีระพล มีศิริ 

- ท าการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

- - ธ.ค. 63 3,000 นายวีระพล มีศิริ 

3 Check (การประเมินผล)  
 - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
 - ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- - เม.ย. 64 - นายวีระพล มีศิริ 

4 Action (การปรับปรุง) 
 - น าข้อมูลที่ได้พบจากการ
ประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดี
ขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
ด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

- - เม.ย. 64 - นายวีระพล มีศิริ 
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5.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมาณ 1,000 บาท 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภาคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) รวมทัง้สิ้น 

งบประมาณ งบประมาณ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ

กศ
. 

เงิน
รา

ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 
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ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
 บ
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. 
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ยไ
ด ้

เงิน
อื่น

ๆ 
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1 จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
1. เครื่องวัดแรงบีบมือ 
2. กรวยฝึกซ้อม 32 เซนติเมตร 
3. มาร์คเกอร์ 
4. เครื่องชั่งน้ าหนัก 

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

2 ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

- - - - - - - - - - - 

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนชลธารวิทยา 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

8. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา เข้า
ร่วมโครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

95 - ส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 

ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา 
มีสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีตามวัย 

75 - ทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 

- แบบบันทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีตามวัย 
 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ   
        (นายวีระพล มีศิริ) 
          ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
          ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายวีระพล มีศิริ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      .   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวชุลภีรณ์  ชูสกุ) 
      หวัหน้างานนโยบายและแผน 
       ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นายวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลธารวทิยา 

               ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
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โรงเรียนชลธารวิทยา 

แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ .... : จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่   √  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : 2 
สนองกับมาตรฐานการศึกษา : 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 1 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑ มีจุดมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ มุ่งให้ผู้เรียน เรียนอย่ำงมีควำมสุข สำมำรถพัฒนำตนเองได้ดังนั้นกำรจัดกระบวนกำร
ศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำงมีศักยภำพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ บูรณำกำรทักษะต่ำงๆได้
เหมำะสม มีควำมสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ครอบครัว ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม กีฬำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนที่   โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนร่วมพิจำรณำ เสนอนโยบำยแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
 ๒.๒  เพ่ือพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1. นักเรียนร้อยละ 75 ได้รับประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 
     ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขจำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและนอกสถำนศึกษำ 
 4. วิธีการด าเนินการ 

4.๑ กำรวำงแผน (P)  
           4.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

      4.๑.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของโครงกำร 
      4.๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน      
4.๒ ด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ (D) 
      4.๒.๑ ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 
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4.๓ ตรวจสอบ/นิเทศติดตำม/ประเมินผล (C) 
      4.๓.๑ นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
4.๔ กำรปรับปรุง (A) 

4.๔.๑ น ำข้อมูลที่ได้พบจำกกำรประเมินมำแก้ไขหรือพัฒนำให้ดีขึ้น ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำร 
ด ำเนินกิจกรรมในปีต่อไป  

5.ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1  
(1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63) 

ภำคเรียนที่ 2  
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

ระยะเวลำที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
 

1 กิจกรรมทัศนะศึกษาของ
นักเรียน 

     

 กิจกรรมทัศนะศึกษำของนักเรียน - - ภำคเรยีนที่ 2 20,000  

6.  งบประมาณทั้งหมด (รวมทุกกิจกรรม) 
งบประมำณ 20,000 บำท 

 

ที ่

 

กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 
(1 ก.ค. 63 – 13 พ.ย. 

63) 

ภำคเรียนที่ 2 
(1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64) 

 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ งบประมำณ  

  

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 

เงิน
อุด

หน
ุน 

เงิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นำ

ผู้เ
รีย

น 

เงิน
อื่น

ๆ 
รว

ม 
 

1 กิจกรรมทัศนะศึกษาของนักเรียน          
 กิจกรรมทัศนะศึกษำของนักเรียน      20,000    

รวมทั้งสิ้น      20,000    

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
      กลุ่มงำนวิชำกำร 

9. ระดับความส าเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนชลธำรวิทยำเข้ำ
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษำของโรงเรียน
และสำมำรถน ำมำปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้   

ร้อยละ 75 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม แบบสรุปรำยงำน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนสำมำรถแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร ด้ำนรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  

ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  รักควำมเป็นไทย  และมีจิตสำธำรณะ 
2.นักเรียนสำมำรถแสดงออกด้ำนควำมเอ้ืออำทรต่อผู้อื่น และมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ 
  
 

 
 

 
 
    ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร   

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำยธนกำนต์  พละสกุล) 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ
โครงกำร 

(นำงสำวชุลีภรณ์  ชูสุก) 
หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

   ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติ 

(นำยวุฒิชัย  นวลแก้ว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชลธำรวทิยำ 

                 ๑  /  กรกฎำคม  /  ๒๕๖๓   เ 

 
 

 


