
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  ได้ก าหนดจัดท าขึ นเพื่อ
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  ซึ่งได้ด าเนินการ
วางแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  มาตรฐาน  กลยุทธิ์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถผลักดัน บูรณาการ มาตรฐาน  กลยุทธิ์
ไปสู่ การปฏิบัติโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นคู่มือ  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  และหวังว่าเอกสารเล่มนี จะเป็นประโยชน์
กับผู้รับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้อง  ทั งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกระดับ  ท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

ทั งนี   เพื่อจะได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 

     ( นายทินกฤต   แซ่ตั ง ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  
        มิถุนายน   2565 
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มติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ 

 

มีมติเห็นชอบใหใ้ช้จ่ำยงบประมำณ  เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนบุำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

และเงินรำยได้สถำนศึกษำ 

ตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565   ที่โรงเรียนเสนอ 

 
 
 

    ลงชื่อ..................................................... 
           (นำยประเสริฐ  จิตรื่น) 
    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              มิถนุำยน  2565 
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ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นยกระดับผลสัมฤทธิ์    พัฒนากระบวนการคิด 

เสริมสร้างทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล  มากล้นคุณธรรม 

พันธกิจ 
 

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ส่งเสริมนักเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเอื อต่อการเรียนรู้ 
 3. เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
 4. บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยความร่วมมือกับทุก
เครือข่าย ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

เป้ำประสงค ์

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา 
 2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ให้สูงขึ น 
 3. ให้นักเรียนมีทักษะบวนการคิดเป็นขั นตอน มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนและส่งเสริม สนับสนุน   แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะการสอนการเป็นครู
มืออาชีพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 6. ทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ คุณธรรม จริยธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. มุ่งส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา 
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อัตลักษณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ดี  การศึกษาเด่น 
 

เอกลักษณ์ 

สงบ  สะอาด  มีคุณภาพ 
 

แผนกลยุทธ์สถำนศึกษำ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษา  สถานศึกษาจึงได้ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์  ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน ให้เป็นไปตามกระบวนการการจัดการท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์  ของสถานศึกษา โดยแผนกลยุทธ์ ดังต่อไปนี  
 

กลยุทธ์ท่ี1  คุณภำพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณของแต่ละระดับชั น
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา 
  2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน        
ความคิดเห็น อยู่ในระดับดี และสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 
  3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลายและการส่ือสารให้ทัน
ต่อยุคปัจจุบันได้ 
  4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีตั งไว้ 
  5) มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 
  3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางด้านร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
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กลยุทธ์ท่ี2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 2.1 การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 2.2 การวางแผนและการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยประสานงานร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย  ครูผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา 
กระจายการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี  
  - วิทย–์ คณิต 
  - ท่ัวไป 
  - หลักสูตรอาชีพ 
  - ไทย – นิติ 
  - ทวิศึกษา(ชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
พัฒนาวิทยฐานะ และส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆ พร้อมด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และครู
อัตราจ้าง ภายในโรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อมด้วยด ารงซึ่งสุขภาพ อนามัย ท่ีดีภายในโรงเรียน และสังคม
ท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยมีอุปกรณ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์  ห้องสมาร์ทคลาสรูม  ห้องนาฏศิลป์  ห้องเคมี  ห้องศิลปะ ห้องดนตรี  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดสร้างโครงการ
การเข้าใช้ห้องเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
 

กลยุทธ์ท่ี3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมส่งเสริม 
สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั นเรียน โดยจัดให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต  ห้องเรียนเทคโนโลยี ห้องเรียน DLTV

การจัดการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการคดิเป็นขั้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียนออกมาเป็นกลุ่ม
งานต่างๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
อย่างมีเหตุผล 
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ นโดย
ใช้กระบวนทางวิชาในการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่างท่ัวถึงเช่น การ
ตรวจสอบ ปพ.5 การบันทึกการสอนเสริม แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ นได้ดังแบบอย่างท่ีดี (Best Practics) ค่านิยม 12 ประการ 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดย
การใช้แบบทดสอบ  ก่อนเรียน-หลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

 
ประมำณกำรรำยรบั – รำยจ่ำย 

เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเงินรำยได้สถำนศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

ตำรำงท่ี 1   ประมำณกำรรำยรับ 
เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ 2565    จ าแนก  ตามรายการต่างๆ  ดังนี  
 

ชั น จ านวน 
(คน) 

การเรียน
การสอน 
(บาท) 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
(บาท) 

เครื่องแบบ 
(บาท) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 
(บาท) 

หนังสือ 
(บาท) 

ปัจจัย 
พื นฐาน 
นักเรียน
ยากจน
(บาท) 

ม.ต้น 149 521,500 131,120 67,050 62,580 - - 

ม.ปลาย 93 353,400 88,350 46,500 42,780 - - 

 242 874,900 - - - - - 

   รวม    Top 1,000=242,000   
รวมเงิน                         

1,116,900 

 
219,470 

 
113,550 

 
105,360 

 
279,180 

 
210,000 

รวมทั งสิ น 2,044,460 
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จ าแนก  ตามรายการต่างๆ  ดังนี  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสนับสนุนการศึกษา 640,000 
ค่าเช่าพื นท่ีจ าหน่ายอาหาร 46,780 
ค่าเช่าพื นท่ีท าการเกษตร 20,000 

รวม 706,780 
 

ตำรำงท่ี 3    สรุปประมำณกำร รำยรับท้ังหมด ของโรงเรียน  ตลอดปีกำรศึกษำ 2565 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบเหลือจ่ายปีการศึกษา 2564 730,483 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2,044,460 
เงินรายได้สถานศึกษา 706,780 

รวม 3,481,723 

 

ตำรำงท่ี 4    ประมำณกำร จัดสรรงบประมำณ รำยกำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
                ตลอดปีกำรศึกษำ 2565 

จ านวนเงินทั งหมด  1,116,900  บาท 
หักค่าสาธารณูปโภค    300,000  บาท 
   คงเหลือ     816,900  บำท 
 
แบ่งเงินงบประมาณ รายการเพื่อการเรียนการสอน ตามอัตราส่วน  60 : 30 : 10 

 รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
งบการจัดการศึกษา (60%) 489,600 
งบการบริหารงานฯ  (30%) 244,800 
งบกลาง  (10%) 82,500 

รวม                 816,900 
 

ตำรำงท่ี 2    ประมำณกำร   รำยรับ    เงนิรำยได้สถำนศึกษำ   ปีกำรศึกษำ 2565 
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ตำรำงท่ี  5   ตำรำงจัดสรรงบประมำณเงนิสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ

อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  รำยกำรเงินเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียนในโครงกำรต่ำงๆ           ดังนี  

 

 
 
 
 

ฝ่าย / ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

การเรียน 

การสอน 

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
รวม 

โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 439,600 70,220 509,820 

โครงการโรงเรียนคุณภาพ(สนับสนุนศักยภาพการ

บริหารวิชาการ) 

- - - 

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตาม

แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง” 

50,000 - 50,000 

โครงการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผน 81,600 - 81,600 

โครงการกลุ่มบริหารบุคคล 81,600 - 81,600 

โครงการกลุ่มบริหารท่ัวไป     81,600 - 81,600 

โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน   - 149,250 149,250 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 82,500 - 82,500 

รวม 816,900 219,470 1,036,370 
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ตำรำงท่ี  6  สรุปตำรำงจัดสรรงบประมำณโครงกำรต่ำงๆ ในแต่ละฝ่ำยจ ำแนกตำมแหล่งท่ีมำ 
       ของงบประมำณ  ดังนี  

 

ฝ่าย / ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

การเรียน 

การสอน 

รายได้

สถานศึกษา 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

เงิน

งบประมาณ 

งบเหลือจ่าย

อุดหนุน 
รวม 

โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 439,600 - 70,220 - 99,166 608,986 

โครงการโรงเรียนคุณภาพ(สนับสนุนศักยภาพการ

บริหารวิชาการ) 

- - - - - - 

โครงการโรงเรียนสุจริต - - - - - - 

โครงการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน - - - - 67,217 67,217 

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตาม

แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง” 

50,000 - - -   - 50,000 

โครงการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผน 381,600      - - 708,090 - 1,089,690 

โครงการกลุ่มบริหารบุคคล 81,600 706,780 - - 164,600 952,980 

โครงการกลุ่มบริหารท่ัวไป     81,600 - - - 334,500 416,100 

โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน - - 149,250 - 65,000 214,250 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 82,500 - - - - 82,500 

รวม 1,116,900 706,780 219,470 708,090 730,483 3,481,723 
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อนุมัต ิ
 

   ให้ใช้บัญชีการประมาณจัดสรรเงินสนับสนุน  ตามตารางข้างต้นนี   เป็นบัญชีในการเบิกจ่ายเงิน
โครงการประจ าปีการศึกษา  2565    ของโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา ต่อไป 
 
 
 
 
 
       ( นายทินกฤต  แซ่ตั ง ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
                                                    มิถุนายน  2565 
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แบบเสนอ 
โครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 

โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร    

ชื่อโครงกำร โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

ลักษณะโครงกำร                            โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 1 :  คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 :  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธิ์ที่ 1 : คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 2.3 ) 

 กลยุทธิ์ที่ 3 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ( 3.1,3.4,3.5 ) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิสา มีทอง 

 
************************************************************ 
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1.  หลักกำรและเหตุผล   
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 มีนโยบายเร่งรัดและต้องการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั น
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้อย่างมีเหตุผล การจัดการเรียนรู้ท่ีเอื อ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถทางการคิด การวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย ท่ีเช่ือมโยงสู่คุณภาพผู้เรียน 
ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ  

งานวิชาการประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศภายใน งาน
ทะเบียน งานวัดผล งานแนะแนว งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและงานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม รวมทั งงานท่ีสนองนโยบาย ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาซึ่งทั งผู้บริหาร โรงเรียน  คณะครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่ือมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีดี
งาม มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ นในสังคม สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องหับการพัฒนาคนไทยยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน มี
ความรู้และทักษะพื นฐาน รวมทั ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโรงเรียน
ปากน  าหลังสวนวิทยาจึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการขึ น  

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความรู้ 
ทักษะและค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
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 2.3 เพื่อใหผู้้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี
ความสามารถทางการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และมีคุณธรรมน าความรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่คุณภาพผู้เรียน ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา 
 2.4 เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 3.1  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ 
 3.2  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ   

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน คิดเป็นร้อยละ 90 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร(P) 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

1 มี.ค. 2565 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 
นางสุนิสา มีทอง 

ขั้นด ำเนินกำร(D) 
1.ประชุมชี แจงท าความเข้าใจขั นตอน
การด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

31 มี.ค. 65 

 

31 มี.ค. 65 

16 พ.ค.65-31 มี.ค.66 

 

 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

 

นางสุนิสา มีทอง 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
2. สรุปผล / รายงานผลการจัดท า
โครงการ 

  

31 มีนาคม 2566 

 

 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

นางสุนิสา มีทอง 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 
น าผลการปฏิบั ติมาปรับปรุ งและ
พัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบ
ของโครงการต่อไป 

   

31 มีนาคม 2566 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

นางสุนิสา มีทอง 
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6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   608,986 บาท 

 
รายการ/กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได ้
สถานศึกษา 

งบ 
ประมาณ 

งบเหลือ
จ่าย

อุดหนุน 

รวม 
การเรียนฯ กิจกรรมฯ 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน 
2. กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) 
3. กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู ้
5. กิจกรรมแนะแนว 
6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. กิจกรรมปรับพื นฐาน 
9. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
10.กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
11. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
12. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 
13. กิจกรรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้สู่
ยุคไอที 
14. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
15. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ี
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องภาษาไทย และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทางการประเมิน PISA 
16. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
17. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
18.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
20. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6,000 
51,500 
7,235 
6,260 
3,500 
75,233 
45,460 
2,500 
2,500 
3,000 
3,000 
8,145 
30,000 

 
1,000 
3,000 

 
 

15,000 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
23,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

6,000 
51,500 
7,235 
13,260 
3,500 
75,233 
45,460 
2,500 
2,500 
3,000 
3,000 
8,145 
30,000 

 
1,000 
3,000 

 
 

35,000 
 

20,000 
 

50,000 
 

10,000 
23,500 
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รายการ/กิจกรรม 
 แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได ้
สถานศึกษา 

งบ 
ประมาณ 

งบเหลือ
จ่าย

อุดหนุน 

รวม 
การเรียนฯ กิจกรรมฯ 

 
21. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา
2565 
22. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
23. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
24. กิจกรรมการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
25. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
26. กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้นักเรียนด้าน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
27. กิจกรรม internet เพื่อการเรียนรู้  

 
89,690 

 
 

9,672 
 

23,405 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42,220 

 
6,000 

 
22,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
22,166 

 
 

 
89,690 

 
 

9,672 
 

23,405 
 
22,166 

 
42,220 

 
6,000 

 
22,000 

รวม 439,600 70,220   99,166 608,986 
7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  

 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  

8. กำรประเมินผล 

 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. ความพร้อมของหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน 

๓. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ตรวจสอบ 

สังเกต (นิเทศ) 

 

ทดสอบ/สังเกต 

แบบประเมินองค์ประกอบหลักสูตร 

แบบสังเกต (แบบนิเทศภายใน) 

แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
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9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้  ครูมีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะการสอนแบบครูมืออาชีพ โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครอง ชุมชน และมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 

      (  นางสุนิสา  มีทอง  ) 
      ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
 
ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางวิสา  ลาวิลัย ) 

         ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 

                                         
ลงช่ือ                     ผู้อนุมัติโครงการ         

       
       ( นายทินกฤต แซ่ตั ง ) 

        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร    
 

ชื่อโครงกำร โครงการโรงเรียนคุณภาพ (สนับสนุนศักยภาพการบริหารวิชาการ) 

ลักษณะโครงกำร                            โครงการต่อเนื่อง         √    โครงการใหม่ 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 1 :  คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้

มำตรฐำนที่ 3 :  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
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สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธิ์ที่ 1 : คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5) 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3,4) 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 2.4,2.5,2.6 ) 

 กลยุทธิ์ที่ 3 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ( 3.2,3.3 ) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิสา มีทอง 

************************************************************ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

งานวิชาการประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศภายใน  
งานทะเบียน งานวัดผล งานแนะแนว งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและงานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม รวมทั งงานท่ีสนองนโยบาย ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาซึ่งทั งผู้บริหาร โรงเรียน  คณะครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่ อพัฒนาการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่ือมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีดี
งาม มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ นในสังคม สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับการพัฒนาคนไทยยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ต้องเร่งพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน ส่ือการสอน แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อาคารสถานท่ีห้องปฏิบัติการต่างๆ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ทั งครู นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพในส่วนท่ีรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน มีความรู้และทักษะพื นฐาน รวมทั ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื นฐานความเช่ือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  เพื่อการบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการสนับสนุนศักยภาพการบริหารวิชาการขึ นเพื่อให้การด าเนินงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน 

2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆให้พร้อมในการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 โรงเรียนสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 3.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน 
 3.2 นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ ในการจัดการศึกษา 

3.4 โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน  
4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 17 พฤษภาคม 2565- 31 มีนาคม 2566 
5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร(P) 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1 มีนาคม 2565 โรงเรียนปากน  าหลัง
สวนวิทยา 

นางสุนิสา มีทอง 

ขั้นด ำเนินกำร(D) 
- พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 

  
โรงเรียนปากน  าหลัง

สวนวิทยา 

คณะครู 
 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
ประเมินผล 

 
  31 มีนาคม 2566 

 
โรงเรียนปากน  าหลัง

สวนวิทยา 

 
นางสุนิสา มีทอง 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 
สรุป-รายงานผล 

   
31 มีนาคม 2566 

 
โรงเรียนปากน  าหลัง

สวนวิทยา 

 
นางสุนิสา มีทอง 
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6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด      -    บาท 
 
 

รายการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

งบ   
ประมาณ 

รวม 
การเรียนฯ กิจกรรมฯ 

- พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

- ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 
 

     

รวม      
 

7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  

8. กำรประเมินผล 

 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
9.3 ชุมชน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

โรงเรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท

ของตนเอง 

ประเมิน แบบประเมิน 



 21 

 
ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ 

         (  นางสุนิสา  มีทอง  ) 
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

         ( นางวิสา ลาวิลัย ) 
      ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
                                         

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ         

          ( นายทินกฤต แซ่ตั ง ) 
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร    

ชื่อโครงกำร โครงการโรงเรียนสุจริต  
ลักษณะโครงกำร        โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง           
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 1 :  คุณภำพผู้เรียน 
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

   1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1) การมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

    2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 มำตรฐำนที่ 3 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   3.1 จัดประสบการณ์ทีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : คุณภำพผู้เรียน 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (5) 
1.2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2) 

 กลยุทธ์ที่ 2 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ( 3.1,3.2,3.3,3.4 ) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวนิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์ 
 

************************************************************ 
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1. หลักกำรและเหตุผล 

 โรงเรียนสุจริตเกิดขึ นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง
และ 5) จิตสาธารณะ 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ด าเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน คือด้านการปองกัน ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้าง
เครือขา่ย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา จึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริตขึ น โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักปฏิบัติ ปลูกฝังค่านิยมในการรังสรรค์สังคมปลอดทุจริต เต็มเป่ียมด้วยคุณธรรมและสามัคคีธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการสนับสนุนให้สอดคล้องโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

2.2 เพื่อพัฒนานักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1. นักเรียนโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

3.2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

3.3. นักเรียนเป็นปฏิบัติตนด าเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 

5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร(P) 
1. เสนอโครงการ 

 

เมษายน 65 
โรงเรียนปากน  า                            
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นด ำเนินกำร(D) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมชี แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ
โครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน 

4. ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมท่ี
ก าหนดไว้ (D) 

 

พฤษภาคม 65 

 

พฤษภาคม 65 
 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

โรงเรียนปากน  า                        
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  ติณ
โสภารัตน์  

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
1. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนด 

มีนาคม 66  

โรงเรียนปากน  า                       
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 
1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน น าข้อมูลท่ีได้
พบจากการประเมินมาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ น 
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป 

 

มีนาคม 66 

 

โรงเรียนปากน  า                       
หลังสวนวิทยา 

นางสาวนิลาวัลย์  
ติณโสภารัตน์  

6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   -   บาท 

 
รำยกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 
เงินอุดหนุน รำยได้

สถำนศึกษำ 
งบประมำณ รวม(บำท) 

กำรเรียนฯ กิจกรรม 
1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง 
(บริษัทสร้างการดี ๔.๐) 

- - - - - 

3.กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง(Project 
Citizen)  

- - - - - 

4. กิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน 

- - - - - 

รวม - - - - 
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7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา /คณะครู / ชุมชน 
8. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปากน  าหลังสวน
วิทยาระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

-การประเมิน - แบบประเมิน 

2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปากน  าหลังสวน
วิทยามีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และ 

ด าเนินชีวิตตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 

- การสังเกต 

- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- สภาพจริง 

- เอกสารหลักฐาน 

- ภาพถ่าย 
  
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และด าเนินชีวิต

ตามแนวทางการต่อต้านทุจริต 

 

 

ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ                 ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

     ( นางสาวนิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์ )                                                ( นางสุนิสา  มีทอง ) 
                       ครู                                                     ครูช านาญการพิเศษ   
 
 
 
 

 
                

ลงช่ือ                                ผู้อนุมัติโครงการ 

         ( นายทินกฤต  แซ่ตั ง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร     

ชื่อโครงกำร โครงการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน 

ลักษณะโครงกำร                   โครงการใหม่        √       โครงการต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  
มำตรฐำนที่ 1 :  คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 :  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 
 กลยุทธิ์ที่ 1 : คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 2.3 ) 

 กลยุทธิ์ที่ 3 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ( 3.1,3.4,3.5 ) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุนิสา มีทอง และนางสาวรุ่งทิพย์ ศีลา 
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1.หลักกำรและเหตุผล    

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่างมุ่งเน้นท่ีจะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  โดยก าหนดให้             
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้  เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
และตลอดชีวิต  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน     ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และ
ทักษะพื นฐาน รวมทั ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   และการ
พัฒนาการเรียนการสอนทุกด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาตลอดจนการเผยแพร่ผลการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนทุกห้องเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
เชิงคุณภำพ  
นักเรียน เอกสารประกอบการเรียนเพียงพอต่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอด

ปีการศึกษา         

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 17 พฤษภาคม 2565- 30 กันยายน 2565 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน/ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร(P) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

17 พฤษภาคม 2565 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

นางสุนิสา มีทอง 

นางสาวรุ่งทิพย์   ศีลา 

ขั้นด ำเนินกำร(D) 
3.ประชุมชี แจงท าความเข้าใจ
ขั นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

 

17 พฤษภาคม 2565 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

 

นางสุนิสา มีทอง 

นางสาวรุ่งทิพย์   ศีลา 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 
6. ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 
7. สรุปผล / รายงานผลการจัดท า
โครงการ 

 

30 กันยายน 2565 

 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

 

นางสุนิสา มีทอง 

นางสาวรุ่งทิพย์   ศีลา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 
8. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็น
ต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

30 กันยายน 2565 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
นางสุนิสา มีทอง 

นางสาวรุ่งทิพย์   ศีลา 

6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ    รวมเป็นเงินทั งหมด  67,217 บาท 

 

รายการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ 

สถานศึกษา 

งบเหลือจ่ายค่า

หนังสือเรียน 

รวม 

การเรียนฯ กิจกรรมฯ 

1. เอกสารประกอบการเรียน - - - 67,217 67,217 

รวม - - - 67,217 67,217 
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7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

  โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

8.กำรประเมินผล 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  9.1  นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจ 
  9.2  นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนเพียงพอตลอดปีการศึกษา 
  9.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 

 
 

ลงช่ือ  ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ                 ผู้เสนอโครงการ 

        (  นางสาวรุ่งทิพย์ ศีลา )             (นางสุนิสา มีทอง  ) 
              ต าแหน่ง ครู                    ต าแหน่ง ครู 
 

 
ลงช่ือ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                               ( นายสุทิน สุทธิสิน ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

 
 

ลงช่ือ                       ผู้อนุมัติโครงการ 

         ( นายทินกฤต แซ่ตั ง ) 
                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจ 

 ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร    
 

ชื่อโครงกำร โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง” 

ลักษณะโครงกำร                                 โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 1 :  คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 :  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธิ์ที่ 1 : คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (1,2,3,4,5,6) 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,2,3) 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 2.3 ) 

 กลยุทธิ์ที่ 3 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ( 3.1,3.4,3.5 ) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์ 

************************************************************ 
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1.  หลักกำรและเหตุผล   
 ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการ
คมนาคม และอื่นๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตสังคมไปท่ัวโลก วิกฤตทางการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั งภัยแล้ง
และน  าท่วมท่ีคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ น ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตนี และเกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ได้ถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2580 และนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสืบ
สาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 
 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริม
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการ
พัฒนาให้นักเรียนพึ่งตนเองได้ พัฒนาชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชุมชน การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา 
 2.2 เพื่อพัฒนาพื นท่ีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นาโมเดลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพึ่งตนเองได้  อยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูอ้ารยเกษตร สืบสาน รักษา   ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง ” 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนร้อยละ 95 ได้พฒันาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อารยเกษตร สืบสาน รักษา   ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง” พัฒนาตนเองอย่างมศัีกยภาพ มี
ความรู้คู่คุณธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 16 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 



 32 

 
5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร(P) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

1 มี.ค. 2565 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

นายวิรัตน์  

ขนาบศักดิ์ 

ขั้นด ำเนินกำร(D) 

1.ประชุมชี แจงท าความเข้าใจขั นตอน

การด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

31 มี.ค. 65 

 

31 มี.ค. 65 

16 พ.ค.65-31 มี.ค.66 

 

 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

 

นายวิรัตน์  

ขนาบศักดิ์ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดท า

โครงการ 

  

31 มีนาคม 2566 

 

 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

นายวิรัตน์  

ขนาบศักดิ์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 

น าผลการปฏิบั ติมาปรับปรุ งและ

พัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบ

ของโครงการต่อไป 

 

   

31 มีนาคม 2566 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

นายวิรัตน์  

ขนาบศักดิ์ 

 
6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   50,000   บาท 
 

รายการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได ้
สถาน
ศึกษา 

งบ 
เหลือจ่าย 
อุดหนุน    

รวม 
การเรียน

ฯ 

กิจกรรม

ฯ 

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตร สืบสาน 
รักษา   ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง ” 

50,000    
 
 

- 
 
 
 

- - 50,000    
 

รวม 50,000    - - - 50,000   
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7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  

8. กำรประเมินผล 

 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อารยเกษตร สืบสาน รักษา   ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน  าใจและความหวัง ”เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 

     ( นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์  ) 
     ต าแหน่ง ครู 
 
ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

              ( นางวิสา  ลาวิลัย ) 
    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 
ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ         

     ( นายสุทิน สุทธิสิน ) 
                     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนปากน  าหลังสวนวิทยา 

 
  
                                    ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ         

  ( นายทินกฤต แซ่ตั ง ) 
                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อารยเกษตร 

2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้พัฒนาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้อารยเกษตร 

สังเกต 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์  
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แผนปฏิบตัิการประจ าปี  2565 
โรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยา   อ  าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

ฝ่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผน   

ช่ือโครงการ   การบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผน   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     :     (  ) โครงการ/กิจกรรมต่อเน่ือง         (  ) โครงการ/กิจกรรมใหม่ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. : มาตรฐานที่  2 :  กระบวนการบริหารจดัการ 
 2.3. ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4. พฒันาครู และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
สอดคล้องกับกลยทุธ์ิสถานศึกษา : กลยทุธ์ิที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการขอผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวอญัชลี  ไชยเซ่ง 
____________________________________________________________________________________ 

 1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบติัหนา้ที่ต่าง ๆของโรงเรียน จ าเป็นที่จะตอ้งมีวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ ์ที่เพยีงพอต่อการ
ใชง้าน และพฒันา ปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดต้ลอดเวลา  ตลอดจนการประสานงานต่างๆใน
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน  เป็นฝ่ายที่มีหนา้ที่บริการ อ านวย
ความสะดวก ต่อสมาชิกในโรงเรียนในการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง และติดต่อประสานงาน เพือ่ใหง้านต่างๆ ใน
โรงเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน จึงจดัท าโครงการน้ีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  บริการ  งานพสัดุ งานการเงิน  งานบญัชี และงานแผน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  ปรับปรุงภูมิทศัน์หอ้งของฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน   
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1  เชิงปริมาณ  

         บริการ  งานพสัดุ  งานการเงิน  งานบญัชี  และงานแผน  ร้อยละ 100 
   3.2  เชิงคุณภาพ  

              บริการ  งานพสัดุ  งานการเงิน งานบญัชี และงานแผน  อยา่งมีประสิทธิภาพ  



 35 

 

4.   ระยะเวลาด าเนินการ    
          พฤษภาคม 2565  - มีนาคม 2566 
 5.   วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผูรั้บผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1.เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
2565   

โรงเรียน
ปากน ้ า 

หลงัสวนวทิยา 

นางสาวอญัชลี  
ไชยเซ่ง 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
3.ประชุมท าความเขา้ใจขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
4.ประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
5.กิจกรรมตามโครงการ 
   5.1  กิจกรรมงานหลกัของฝ่ายฯ 
   -งานการเงิน  ,  -งานพสัดุ  ,  -งานบญัชี   
   -งานจดัซ้ือหนงัสือเรียน 
   -งานจดัสรรค่าอุปกรณ์การเรียน 
   -งานจดัสรรค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
   -งานจดัสรรเงินทุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียน
ยากจน 
   -งานสาธารณูปโภค 
   -งานสมทบเงินโครงการครูต่างชาติ 
   -งานประกนัอุบตัิเหตุของนกัเรียน 
   5.2  กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติังานโรงเรียน 
   -  ระดมสมอง ในการวางแผนงาน / ร่าง
โครงการและกิจกรรม ของโรงเรียน 
   -  รวบรวม โครงการและกิจกรรม ฉบบัร่าง 
เพือ่พจิารณางบประมาณ 
   -  สรุป โครงการและกิจกรรม และ
งบประมาณ เป็นภาพรวม 
   -   จดัท ารูปเล่ม  มอบใหบุ้คคลากรที่เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 
2565   
 
พฤษภาคม 
2565   
พฤษภาคม 
2565  -มีนาคม 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
ปากน ้ า 

หลงัสวนวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
นางวสิา ลาวลิยั 
นางสาวอญัชลี  
ไชยเซ่ง 
นางสาวรัตนาวลี  
รักษายศ 
นางสาวโชติกาญจน์ 
เพชรมณี 
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6. งบประมาณ    1,089,690       บาท  

รายการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 
รวม 

การเรียนฯ กิจกรรมฯ 
 5.1  กิจกรรมงานหลกัของฝ่ายฯ 
   -งานการเงิน  ,  -งานพสัดุ  ,  -งาน
บญัชี   
   -งานจดัซ้ือหนงัสือเรียน 
   -งานจดัสรรค่าอุปกรณ์การเรียน 
   -งานจดัสรรค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
   -งานจดัสรรเงินทุนปัจจยัพื้นฐาน
นกัเรียนยากจน 
   -งานสาธารณูปโภค 
5.2  กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติังาน
โรงเรียน 
  - ด าเนินงานในกิจกรรม 

 
78,600 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

279,180 
105,360 
113,550 
210,000 

 

 
78,600 

 
279,180 
105,360 
113,550 
210,000 

 
300,000 

 
 

3,000 
รวม 381,600      - - 708,090 1,089,690      

 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกีย่วข้อง 

โรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยา 
หน่วยงานภายนอก 
 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
6.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
7.สรุปผล/รายงานผลการท าโครงการ 

มีนาคม 2566 โรงเรียน
ปากน ้ า 

หลงัสวนวทิยา 

นางสาวอญัชลี  
ไชยเซ่ง 
 

ข้ันปรับปรุงและพัฒนา (A) 
8.น าผลการปฏิบตัิมาปรับปรุงและพฒันา
กิจกรรม แลว้ใชเ้ป็นตน้แบบของโครงการต่อไป 

มีนาคม 2566 โรงเรียน
ปากน ้ า 

หลงัสวนวทิยา 

นางสาวอญัชลี  
ไชยเซ่ง 
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8. ระดับความส าเร็จ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 

ความพงึพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 ประเมินความพงึพอใจ แบบประเมินความพงึพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีหอ้งปฏิบตัิงานของฝ่ายงบประมาณและแผน  สวยงาม เหมาะสมและใหบ้ริการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
        ลงช่ือ                ผูเ้สนอโครงการ 
                             (นางสาวอญัชลี ไชยเซ่ง) 
              ต  าแหน่ง  ครู 
 
   
        ลงช่ือ   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                       (นางวสิา  ลาวลิยั) 
             หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณและแผน 
 
 
         ลงช่ือ                                              ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                      (นายทินกฤต   แซ่ตั้ง) 
                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากน ้ าหลงัสวนวทิยา 
 
 
 
 
 



 38 

 

 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 

ชื่อโครงกำร กลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ลักษณะโครงกำร       ใหม่        ต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

2.3 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (1,2,3,4,5) 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายบันลือ รัตนบุรี 

 
************************************************************ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป เป็นกลุ่มบริหารงานท่ีต้องให้บริการอาคารสถานท่ี

ส่ิงแวดล้อม  งานบริการต่างๆในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของครูบุคลากรและนักเรียน 
รวมทั งการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์
ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียนดีประจ าต าบล เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็น
บุคคลท่ีมีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายใน
องค์กรเป็นการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
    มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารท่ัวไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั นตอน 
   และมีระบบแบบแผน 
 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนา อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย  
    เอื อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 4. เพื่อรักษาความสะอาด อ านวยความสะดวก ในการเดินเรียนระหว่างอาคารเรียนต่างๆเหมาะสม 
    ยิ่งขึ น 

 
3. กลุ่มเป้ำหมำย   
 1  เชิงปริมำณ  
 1. พัฒนาสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่นสวยงาม โดยแบ่งพื นท่ีให้บุคลากรและ         
              นักเรียนได้มีส่วนรับผิดชอบ ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. สร้างความสัมพันธ์ชุมชนอันดีกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น 
   ปัจจุบัน  
4. พัฒนางานสารบรรณ งานยานพาหนะ งานโสตทัศนศึกษาและ  ประชาสัมพันธ์ งานอนามัย  
   ให้เป็นปัจจุบัน และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

           5. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
           6. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เว็ปไซต์  แผ่นพับ เพิ่มมากขึ น 
           7. พัฒนาศูนย์ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 
2 เชิงคุณภำพ 

    1. จัดระบบให้การบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และ  
                 เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
             2. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสวยงามส่ิงแวดล้อมท่ีดี ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย เอื อต่อการจัดกิจกรรม 
       และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีได้รับการปรับปรุงซ่อมให้สามารถใช้งานได้เสมอและปลอดภัย  
4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร    
 1 เมษายน  2565 – 31 มีนาคม 2566 
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5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

 

 
วิธีกำรปฏิบัติ 

 

 
ระยะเวลำ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นเตรียมกำร 

(Plan) 
 

1.แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการ 
2.วางแผนเตรียมข้อมูลการด าเนินงาน 

เมษายน 
2565 

 

นายบันลือ  
รัตนบุรี 

และคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 

1.ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการ 
ความจ าเป็นต่างๆ 
2.ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท าต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซม 
3.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

มิถุนายน 
2565- 

มีนาคม 2566 

นายบันลือ  
รัตนบุรี 

และคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

    
 

ขั้นตรวจสอบประเมิน  
(Check) 

1.ติดตามประเมินผล รับฟังข้อคิดเห็น
ต่างๆ 
2.สรุปผลการด าเนินงาน  
3.รายงาน 

มีนาคม 2566 นายบันลือ  
รัตนบุรี 

และคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ขั้นแก้ไข           
ปรับปรุง 
(Action) 

1.บันทึกข้อปรับปรุงและข้อเสนอแนะ
จากการสรุปประเมินผล 
2.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
ปรับปรุงแก้ไขการท างานในปีการศึกษา
ต่อไป 

มีนาคม 2566 นายบันลือ  
รัตนบุรี 

และคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 
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6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   416,100 บาท 
 
 

รายการ/กิจกรรม 
 แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ 
สถานศึกษา 

งบ 

ประมาณ 
งบเหลือจ่าย

อุดหนุน 
รวม 

การเรียนฯ กิจกรรมฯ 

1. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

23,000 - - - - 23,000 

2. กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศน

ศึกษา 

10,600 - - - - 
 

10,600 

3. กิจกรรมบ ารุง รักษายานพาหนะ
โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

10,000 - - - - 10,000 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบเสียง     
ตามสายภายในโรงเรียน 

10,000 - - - 200,000 210,000 

5. กิจกรรมจัดซื อยา-เวชภัณฑ์และ

ครุภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล 

22,000 - - - - 22,000 

6. กิจกรรมรับนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2566 

6,000 - - - - 6,000 

7.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง สร้าง
และซ่อมแซมอาคาร 

- - - - 115,000 115,000 

8.กิจกรรมพัฒนาและซ่อมแซม
ห้องเรียนเพื่อการศึกษา 

- - - - 19,500 19,500 

รวม 81,600 - - - 334,500 416,100 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   กลุ่มบริหารท่ัวไปโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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8.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. การบริหารงานในกลุ่มบริหารท่ัวไป

ให้มีความคล่องตัวตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน ร้อยละ 90 

สัมภาษณ์   
สอบถาม  
ตอบแบบสอบถาม 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมมีความสะดวก สะอาด  และมีความเหมาะสม 
    ในการจัดการเรียนการสอน และมีความพร้อมในการให้บริการชุมชนมากขึ น 

 
 

 
       ลงช่ือ                      ผู้เสนอโครงการ 
        (นายบันลือ รัตนบุรี) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  
 
                                                                                              
       ลงช่ือ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางวิสา  ลาวิลัย) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
            
          
       ลงช่ือ                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายทินกฤต  แซ่ตั ง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

กลุ่มบริหำรบุคคล  
ชื่อโครงกำร   โครงกำรกลุ่มบริหำรบุคคล  

ลักษณะโครงกำร                            โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 2.4 ) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางวงเดือน ทัศนภูมิ 

************************************************************ 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ ทั งท่ีเป็น
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตลอดถึงบุคคลต่าง ๆ เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นอกจากองค์กรและบุคคลดังกล่าวแล้ว ครู เจ้าหน้าท่ีส านักงานและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานด้านการบริการและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
เพื่อเอื อต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ีส านักงานและบุคลากร
ทางการศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยิ่ง  
 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนการสอน               ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครู     และบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุน  การด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล    ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการ ดูแล พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึงหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป  
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 ด้วยเหตุนี กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคล ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความ
ต้องการและตรงตามหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 
 3. เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 4. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงาน และน าความรู้มาปรับเปล่ียนงานท่ี
รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 6. สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 

3.  เป้ำหมำย  
 3.1  เชิงปริมำณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา จ านวน 30 คน 
 3.2  เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพร้อยละ 90  

4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร    
 เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
 
5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)  
1.วางแผน ปรึกษาหารือ 
เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร และประชุม
มอบหมายงาน 
2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)  
2.1 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานธุรการ 

-จัดท า จัดหา จัดซื อจัดจ้าง โดย  

เมษายน  2565  - 
มีนาคม 2566 
 
 
เมษายน  2565  - 
มีนาคม 2566 

โรงเรียน 
ปากน  าหลังสวนวิทยา 

นางวงเดือน 
ทัศนภูมิ 
 
น.ส.ปริญญา 
พัดเท 
 

น.ส.ชิวนันท์  
ศิริรัตน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ประสานกับฝ่ายพัสดุโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

- ด าเนินการประชุม อบรม สัมมนา 

2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- ส ารวจความต้องการจ าเป็นของ
บุคลากรท่ีไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนปากน  าหลัง
สวนวิทยา 
- ด าเนินเรื่องการขออนญุาตการไป
ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา 
- ประชุมชี แจงคณะผู้เดินทางไปทัศน
ศึกษา-ศึกษาดูงาน 
- เดินทางไปทัศนศึกษา-ศึกษาดูงาน 
2.4 กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 
- ประชาสัมพันธ ์ 
ด าเนินการคัดเลือกบุคลากร 
ท าสัญญาจ้าง และจ้างท าการสอน 

 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check)  
1. แบบสอบถาม 
2. สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 
3. แบบสังเกต 
4. แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

มีนาคม 2566 
 

 

โรงเรียน 
ปากน  าหลังสวนวิทยา 

นางวงเดือน 
ทัศนภูมิ 
น.ส.ปริญญา 
พัดเท 
น.ส.ชิวนันท์  
ศิริรัตน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง 
(Act)  
1.น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

 
มีนาคม 2566 โรงเรียน 

ปากน  าหลังสวนวิทยา 

นางวงเดือน 
ทัศนภูมิ 
น.ส.ปริญญา 
พัดเท 
น.ส.ชิวนันท์  
ศิริรัตน์ 

 
6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   966,200 บาท  

 
รายการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

งบเหลือ
จ่าย
อุดหนุน 

 

งบ 
ประมาณ 

รวม 

การ
เรียนฯ 

กิจกรรมฯ 

1 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงาน

ธุรการ 

21,600 
 

- - - - 21,600 
 

2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนปากน  า  

หลังสวนวิทยา 

10,000 
 

- - - - 10,000 
 

3 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

50,000 - - - - 50,000 

4 กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 

- - 720,000 164,600 - 884,600 

รวม 81,600 - 720,000 164,600 - 966,200 

 
7. หน่วยงำน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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8.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร – ครู 
และบุคคลากร ของโรงเรียนได้รับ 
บริการท่ีดี  มีการจัดเก็บข้อมูลได้  
ถูกต้อง   

สัมภาษณ์   
สอบถาม  
ตอบแบบสอบถาม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

  
  

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถ     
น ามาพัฒนางานได้ 
 2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อน าไป     
พัฒนางานส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน 

3. ส านักงานฝ่ายบุคคลจัดเป็นระบบ บุคลากรได้รับการบริการท่ีดีและมีความพอใจในการรับ        
    บริการบุคลากร 

 4. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ความผูกพันในองค์กรของผู้บริหาร ข้าราชการครูและ     
บุคลาการทางการศึกษา 
 
 
          ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
        (นางวงเดือน ทัศนภูมิ) 
           
                                                                                              
       ลงช่ือ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางวิสา  ลาวิลัย) 
                    
        
       ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายทินกฤต  แซ่ตั ง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

ชื่อโครงกำร พัฒนางานกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงกำร                            โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 1 :  คุณภำพผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1) การมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

มำตรฐำนที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : คุณภำพผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (1,3) 

 กลยุทธ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 1.2 ) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายประวัติ  รัตนจันทร์ 

 
************************************************************ 
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1.  หลักกำรและเหตุผล   

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยาได้ก าหนดนโยบายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษา                     
จากสภาพปัญหาของสังคมท่ีมีผลกระทบต่อนักเรียน มีการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆของนักเรียน เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาทางเพศ โดย
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายงานกิจการนักเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดซื อวัสดุ – อุปกรณ์รองรับการ
ปฏิบัติงานให้ด าเนินไปด้วยดี 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 

 2.2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการกิจการนักเรียน 

 2.3. เพื่อพัฒนางานระบบสารสนเทศ การบริหารงานท่ีถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อการใช้งาน 

 

3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

3.1. ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ร้อยละ 90 ขึ นไป ได้รับการบริการ                              
จากฝ่ายกิจการนักเรียน 

3.2. ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ร้อยละ 90 ขึ นไป มีความพึงพอใจ                            
ในการรับบริการจากฝ่ายกิจการนักเรียน 

 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
3.3. ระบบการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน มีประสิทธิภาพร้อยละ 90 ขึ นไป 

3.4. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเป็น
ท่ีพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 มีนาคม 2565 – มีนาคม 2566 
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5. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ขั นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั นเตรียม (Plan) 

1. เสนอโครงการ 

2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

มี.ค. 65 

พ.ค. 65 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวน

วิทยา 

 

นายประวัติ               

รัตนจันทร์ 

2. ขั นปฏิบัติ (Do) 

1. ประชุมท าความเข้าใจขั นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

3. กิจกรรมตามโครงการ 

3.1) กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ส่งเสริมการมีวินัย และค่านิยม 

12 ประการ 

3.2) กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยใน

โรงเรียน (เวรยาม) 

3.3) กิจกรรมงานทัศนศึกษานักเรียน 

3.4) กิจกรรมในวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี 

3.5) กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 

3.6) กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์

ประชาธิปไตย 

3.7) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

3.8) กิจกรรมโรงเรียนสะอาดกับงาน 5 ส 

3.9) กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตร

นารี ประจ าปี 2565 

 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประวัติ              

รัตนจันทร์                         

และคณะกรรมการ 

3. ขั นติดตามผล(Check) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 

มี.ค.66 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
นายประวัติ              
รัตนจันทร์                        

และคณะกรรมการ 
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ขั นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั นประเมินผล(Action) 

1. สรุปผล/รายงานผลการท าโครงการ 

2. น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการ

ต่อไป 

 

มี.ค.66 

 

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

 

นางสาวนิลาวัลย์ 
ติณโสภารัตน์ 

 

6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   214,250 บาท 

 
รายการ/กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณ 
เงินอุดหนุน รายได้

สถานศึก
ษา 

งบประ 
มาณ 

งบเหลือจ่าย
อุดหนุน 

รวม(บาท) 
การเรียนฯ กิจกรรม 

1. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมการมีวินัย และค่านิยม 12 ประการ 

- 7,000 - - 15,000 22,000 

2. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน (เวรยาม) 

- 1,000 - - - 1,000 

3. กิจกรรมงานทัศนศึกษานักเรียน - 36,750 - -  36,750 
4. กิจกรรมในวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเพณี 

- 7,000 - - 10,000 17,000 

5. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ - 9,000 - - - 9,000 
6. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

- 1,500 - - - 1,500 

7. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 9,000 - - - 9,000 
8. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดกับงาน 5 ส - - - -  - 
9.กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี            
ประจ าปี 2565 

- 78,000 - - 40,000 118,000 

รวม - 149,250 - - 65,000 214,250 
7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 
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8. กำรประเมินผล 

 
 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ระบบการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 ขึ นไป 

 2.  มีการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการฝ่ายกิจการนัก เรียน ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์                            
และเป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ขึ นไป 
 
 
 
 

 

         (ลงช่ือ)                ผู้เสนอโครงการ 
                            ( นางสาวนิลาวัลย์  ติณโสภารัตน์ ) 

                                              ครู 
 
 
 
      (ลงช่ือ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                    ( นายประวัติ  รัตนจันทร์ ) 
                                 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 
      (ลงช่ือ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายทินกฤต  แซ่ตั ง )     
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการพัฒนาการด าเนิน 

งานอย่างเป็นระบบ 

2. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานฝ่าย
กิจการนักเรียนให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้บริการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 
โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ  อ ำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
ชื่อโครงกำร โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงกำร                             โครงการใหม่           √      โครงการต่อเนื่อง 

สนองมำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ.  

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

สนองกลยุทธิ์สถำนศึกษำ 

 กลยุทธิ์ที่ 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวชิวนันท์  ศิริรัตน์ 

************************************************************ 
1.  หลักกำรและเหตุผล   
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 มีนโยบายเร่งรัดและต้องการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั น
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้อย่างมีเหตุผล การจัดการเรียนรู้ท่ีเอื อ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถทางการคิด การวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย ท่ีเช่ือมโยงสู่คุณภาพผู้เรียน 
ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ  

โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ 
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พร้อมทั งวัสดุท่ีใช้การเรียนการสอน รวมถึงด้านอาคาร สถานท่ี เพื่ออ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนา เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยเหตุนี จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขึ น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2.2 เพื่อสนับสนุนส่ือ วัสดุในการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อสนับสนุนงานตามนโยบาย ของสพฐ. 
 2.4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอกห้องเรียน 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  3.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนส่ือวัสดุในการเรียนการสอน 

  3.2  ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามงานนโนบาย ของ

  สพฐ. 

  3.3  ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ

  นอกห้องเรียน 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  ผู้เรียนได้ใช้ส่ือการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 90 

  ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามงานนโนบายคิดเป็นร้อยละ 
  80  
  ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
  นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 

 

5.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ ข้ันตอนด ำเนินกำร 
กิจกรรม ระยะเวลำ สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร(P) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

1 มี.ค. 2565 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 
นางสาวชิวนันท์  ศิริรัตน์ 
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ขั้นด ำเนินกำร(D) 

1.ประชุมชี แจงท าความเข้าใจขั นตอน

การด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

31 มี.ค. 65 

 

31 มี.ค. 65 

 พ.ค.65 - มี.ค.66 

 

 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

 

นางสาวชิวนันท์  ศิริรัตน์ 

ขั้นติดตำมและประเมินผล(C) 

1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

2. สรุปผล / รายงานผลการจัดท า

โครงการ 

 

  

มีนาคม 2566 

 

 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

นางสาวชิวนันท์  ศิริรัตน์ 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ (A) 

น าผลการปฏิบั ติมาปรับปรุ งและ

พัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบ

ของโครงการต่อไป 

   

มีนาคม 2566 

 

โรงเรียนปากน  า

หลังสวนวิทยา 

 

นางสาวชิวนันท์  ศิริรัตน์ 

 
6. รำยละเอียดประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รวมเป็นเงินทั งหมด   82,500 บาท 
 

รายการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
การเรียนฯ กิจกรรมฯ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
ท่ีสนับสนุนส่ือวัสดุท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
ท่ีสนับสนุนงานตามนโยบาย ของสพฐ. 
ท่ีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอกห้องเรียน 

82,500 - - - 82,500 
 

รวม 82,500    82,500 

7. หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  
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8. กำรประเมินผล 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          ผู้เรียนได้ใช้ส่ือการเรียนการสอน ท าให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายท่ีวางไว้   ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความสามารถในการพัฒนางานตอบสนองนโยบายได้ทันท่วงที ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอกห้องเรียน นอกจากนี ยังส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ มีทักษะการสอนแบบ
ครูมืออาชีพ โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน และมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
 

ลงช่ือ                 ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวชิวนันท์  ศิริรัตน์) 

 
ลงช่ือ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     ( นางวิสา ลาวิลัย ) 
   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 
                                         

ลงช่ือ                     ผู้อนุมัติโครงการ         
  ( นายทินกฤต แซ่ตั ง ) 

          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละ 90 ของผุ้เรียนได้ใช้ส่ือวัสดุในการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากรภายใน 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามงาน 
นโนบาย     
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอก

ห้องเรียน 

สัมภาษณ์   

สอบถาม  

ตอบแบบสอบถาม 

1. แบบประเมินความพึง

พอใจ 
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คณะผู้จัดท ำเอกสำร 

ที่ปรึกษำ 

1. นายทินกฤต แซ่ตั ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานท่ีปรึกษา 

2. นายสุทิน สุทธิสิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานท่ีปรึกษา 

2. นางวิสา ลาวิลัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน   หัวหน้ากรรมการท่ีปรึกษา 

3. นางสุนิสา มีทอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   กรรมการท่ีปรึกษา 

4. นายบันลือ รัตนบุรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการท่ีปรึกษา 

5. นางวงเดือน ทัศนภูมิ  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล    กรรมการท่ีปรึกษา 

6. นายประวัติ  รัตนจันทร์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการท่ีปรึกษา 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา  กรรมการท่ีปรึกษา 

 

 

 

 คณะท ำงำน 

1. นางวิสา ลาวิลัย   ครู   ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวอัญชลี  ไชยเซ่ง  ครู   คณะท างาน 

3. นางสาวโชติกาญจน์  เพชรมณี  ครู   คณะท างาน 

6. นางสาวรัตนาวลี  รักษายศ  ครู            คณะท างานและเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


