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ส่วนราชการ   โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ต.ทุ่งสัง  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 
ที่ พิเศษ/2563   วันที่  1 ตุลาคม  2563 
เรื่อง  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
          ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543                  
ได้ก าหนดให้โรงเรียนเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 โดยเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 
 บัดนี้ โรงเรียนทุ่ งสั ง พิทยาคมได้ด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564                    
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมให้ความ
เห็นชอบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

                                                                                             
                                        (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
            1/ตุลาคม/2563  
 
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  

                                                                                           
              (นายสถาปัตย์ เดชะ) 

                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
            1/ตุลาคม/2563 

 



 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งประกอบด้วย 
สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา    ซึ่ง
คณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาเป็นมูล ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และตัวชี้วัด โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้จะก่อให้การจัด
การศึกษาเกิดผลส าเรจจตามเปาาหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้จนส าเรจจลุล่วง 
 
 

                     
                 (นางวารินดา จู้ห้อง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  153 หมู่ที่  2  ถนนทุ่งใหญ่ – พระแสง  ต าบลทุ่งสัง  
อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80240  โทรศัพท์ 075 – 758631   สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  1 ถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่  6 มีเขต
พ้ืนที่บริการ  2 ต าบล คือ ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่   ได้แก่  หมู่ที่  1 – หมู่ที่ 6 และต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่    
ไดแ้ก่ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 6 
 
2. ข้อมูลด้ำนผู้บริหำร 

2.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
นางวารินดา  จู้ห้อง  วุฒิการศกึษาสูงสุด ปริญญาโท  การบรหิารการศึกษา  (กศ.ม)  ด ารงต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
2.2  ประวัติโรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม 
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสัง  มีที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบ มีเนื้อที่ทั้งหมด  36 -0-92 ไร่ ได้รับบริจาคจากนายจวนและนางอ านวย  ชัยเสน   
จ านวน  6 ไร่  3 งาน  7 ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาล าทัง  จ านวน   29 ไร่ 1 งาน  75 ตารางวา    
เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.  2537 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศ
จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตรไกรนรา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และได้
มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
โรงเรียนสาขา  ในปีการศึกษา  2537 มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  47 คน   
ครู- อาจารย์    จ านวน  9 คน  ต่อมาเมื่อวันที่  14 มกราคม  พ .ศ.  2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนสาขาทุ่งใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  ล าดับที่  74 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายภาพ  กาญจนโสภาค  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมตั้งแต่วันที่  22 มกราคม   
พ.ศ. 2542  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวัชรา   พรหมศร   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่    
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ.  2542 ต่อมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ระดับ7 ตามค าสั่งกรมสามัญศึกษา 
ที่  858/2543 ตั้งแต่วันที่  3 เมษายน  พ.ศ.  2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ข้อมูลชุมชน 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเลจก มีประชากรประมาณ  500 คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสัง อนามัยชุมชนบ้านหน้าเขา  วัดภูเขาล าทัง  
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา รับจ้างทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนา  
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีแห่จาดประเพณีชักพระ   
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับ  ป.4 อาชีพหลัก คือ ท าสวน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 96,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 8,000 บาท 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสัง       
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบ มีเนื้อที่ทั้งหมด  36-0-92 ไร่ ได้รับบริจาคจากนายจวน และนางอ านวย ชัย
เสน  จ านวน  6 ไร่  3 งาน  7 ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาล าทัง  จ านวน  29 ไร่ 1 งาน  75 ตารางวากรม
สามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตรไกรนรา เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน  และได้มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  ในปีการศึกษา  2537 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสัง แหล่งเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้ได้แก่ โรงงานไม้ยางพารา บริษัททุ่งใหญ่การยาง ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ฐานะยากจนขาดแคลน ไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาระดับสูง   แต่จะ
ส่งเสริมให้ช่วยแรงงานในการเกษตร มีค่านิยมเล่นการพนัน และรอบๆบริเวณโรงเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เตจมไป
ด้วยยาเสพติด 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำนวนห้อง จ ำนวนผู้เรียนปกติ 
(คน) 

จ ำนวนผู้เรียนเด็กพิเศษ 
(คน) 

รวม 

  ชำย หญิง ชำย                 หญิง  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 12 9 6 - 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 8 5 1 22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 10 4 3 2 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 1 11 6 2 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 4 8 - - 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 3 - 12 

รวม 6 39 45 23 5 112 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. จ ำนวนครูผู้สอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
วิชาเอก/โท จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จ านวนครูที่มีการวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 
ภาษาไทย 2 - 
คณิตศาสตร์ 2 - 
วิทยาศาสตร์ 3 - 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 3 - 
สุขศึกษา และพละศึกษา - - 
ศิลปะ - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
ภาษาต่างประเทศ 1 - 
คอมพิวเตอร์ - - 
อ่ืนๆ 
 - ธุรกิจศึกษา 
-  บริหารการศึกษา 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- ครุศาสตร์เทคโนโลยี 
- นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 
-นาฏศิลป์ 

 
1 
- 
- 
- 
- 
 

1 

 
- 
3 
1 
1 
1 

รวมทั้งสิ้น 13 6 
 
6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 10 × 8 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 1,250  เล่ม 

- การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้การบันทึกลงสมุด 
- จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 30 คน ต่อ วัน 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
2) ห้องปฏิบัติการ 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องพระพุทธ              จ านวน  1 ห้อง 
- ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี     จ านวน  1 ห้อง 

  
3) คอมพิวเตอร์                                              

- ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน 19  เครื่อง 
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนจต  จ านวน  3  เครื่อง 
- จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนจตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 40 คน  

ต่อวันคิดเป็นร้อย 39.60 ของนักเรียนทั้งหมด 



 
 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 320 
2. ห้องพยาบาล 30 
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 500 
4. ห้องภาษาไทย - 
5. ห้องภาษาอังกฤษ - 
6. ห้องวิชาการ 65 
7. ห้องธุรการ 85 
8. ห้องกิจการนักเรียน 35 
9. ปาายนิเทศภายในโรงเรียน 25 
10. สวนป่า 155 
11. สนามบาสเกจตบอล 65 
12. โรงอาหาร 400 
14. แปลงเกษตร 400 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดภูเขาหลัก 12 
2. วัดภูเขาล าทัง 32 
3. วัดควนยูง 2 
4. วัดประดิษฐาราม 5 
5. วัดบางรูป 2 
6. วัดควนสระบัว 1 
7. สถานีอนามัยชุมชนบ้านหน้าเขา 3 
8. สถานีอนามัยบ้านวังหิน 2 
9. โรงพยาบาลทุ่งใหญ ่ 1 
10. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ   ทุ่งใหญ่ 1 
11. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอทุ่งใหญ่ 2 
12. ธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่ 2 
13. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาทุ่งใหญ่ 2 
14. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่ 1 

15. ห้องสมุดเพ่ือประชาชน อ าเภอทุ่งใหญ่ 5 
แหล่งประกอบการ  
  - การเลี้ยงกบ           - การท าเส้นขนมจีน     
  - การเลี้ยงปลา          -  ร้านขายอาหารขนาดเลจก 
  - การท าสวนผลไม้     -  ช่างไฟฟาา        
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล นางพัชรีย์  จันทวี ให้ความรู้เรื่อง การเยจบผ้า  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   6.2 ชื่อ-สกุล นายนุ่น  หอมสูง    ให้ความรู้เรื่อง จักรสานไม้ไผ่ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง / ปี 
   6.3 ชื่อ-สกุล นายอารี  ฟุางเฟ่ือง    ให้ความรู้เรื่อง เครื่องมือดักปลา สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง / ปี 
   6.4 ชื่อ-สกุล นางจิราพร สังเกื้อ   ให้ความรู้เรื่อง ขนมลา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   6.5  ชื่อ-สกุล นางอุไรรัตน์  ศรีพันธ์  , จิราพร สังเก้ือ   ให้ความรู้เรื่องขนมเดือนสิบ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนท่ี 2  ทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
 

1. สภำพแวดล้อมภำยใน 
  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  มีสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง  ( Strengths ) 
  ปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแขจงที่ส่งผลให้โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
    การจัดการศึกษา  ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชนตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการ 5 
โรงงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ด้านทรัพยากร,ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากรในการเป็นวิทยากรกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน  
การจัดกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

1.2 โรงเรียนมกีารก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และภารกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารแบ่งงานให้บุคลากรอย่าง
ชัดเจน ท าให้โรงเรียนมีทิศทางในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 โรงเรียนมีกิจกรรมดีเด่นในด้านกีฬา ได้เข้าร่วมงานของทางราชการและชุมชนตลอดจนร่วมกิจกรรม
ระดับประเทศ มีโครงการฝึกซ้อมในระหว่างปิดภาคเรียนและหลังเวลาเลิกเรียนท าให้นักเรียนที่มี
ความสามารถได้เพ่ิมประสบการณ์ในการเล่นและยังน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนด้วย 

1.4 โรงเรียนมีสนามกีฬาที่สามารถน ามาเล่นได้หลายประเภท เช่นสนามฟุตบอล,สนามเปตอง,สนาม
บาสเกตบอล,สนามตะกร้อ ฯ ที่สมบูรณ์แบบ นักเรียนตลอดจนชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1.5 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการทางราชการทุกปี และมีการรายงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกปี เพ่ือ
เสนอโครงการใหม่ ๆ เช่นโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถช่วยให้รู้จักนักเรียนมากขึ้นท าให้รู้จัก
นักเรียนรายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข แนะน า และ น ามาปรับปรุงให้ดีขี้น 

1.6 โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน มีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู
ต่างชาติ,สอนคอมพิวเตอร์ทุกคนในโรงเรียน สอนวิชาชีพท้องถิ่น,มีโทรทัศน์และเครื่องเล่น VCD ติด
ห้องเรียนและยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่สวนวิทยาศาสตร์,ห้องสมุด,สวนบริเวณด้านหน้า
อาคารเรียน 

1.7 โรงเรียนมีอาคารเรียนเพ่ือรองรับนักเรียนที่ทันสมัย มีห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. จุดอ่อน  ( Weakness )  
2.1 ครูขาดความช านาญในการสอนบางกลุ่มสาระเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอครูจึงจ าเป็นต้องสอนไม่

ตรงกับวิชาเอกที่จบการศึกษามา 
2.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์,ภาษไทย,วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ  
2.3 ขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยในห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่างๆและห้องสมุดมีปริมาณหนังสือไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนักเรียน 
 
 



 
 

2. สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1. โอกำส ( Opportunity ) 

1.1 โรงเรียนมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการมากท าให้สามารถระดมทรัพยากรและ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดี 

1.2 คณะกรรมการโรงเรียน,องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชนให้ความส าคัญแก่การศึกษา
โดยการสนับสนุนงบประมาณ,ทรัพยากร,แหล่งการเรียนรู้,บุคลากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 

2. อุปสรรค  ( Threat ) 
2.1 นักเรียนในโรงเรียน เป็นนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองมาท างาน และเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง 

มีแรงงานย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม ท าให้โรงเรียนมีนักเรียนบ้านเข้าย้ายออกประจ าและนักเรียน
บางคน ต้องช่วยครอบครัวในการประกอบอาชีพ 

2.2 ผู้ปกครองประสบปัญหาหลายด้าน ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก  ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลาน นักเรียนจึงไม่สนใจเรียน ขาดทักษะ ไม่ได้รับการแนะน าเมื่อเกิดปัญหาด้านพฤติกรรม 
ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นการทะเลาะวิวาท  

2.3 รายได้ของผู้ปกครองอยู่ในระดับต่ า ท าให้นักเรียนบางส่วนมีภาวะโภชนาการยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสนใจกับ
สุขภาพอนามัยของเดจก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม 
      
 
 
            
    
    
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
 
 

4. วิสัยทัศน ์
ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีสวนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

5. พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างงาน เกิดความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๒. จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 

 ๓. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
 ๕. ส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 ๖. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

6. เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างงานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เหจนคุณค่าของตนเอง มีวินัย 

และปฏิบัติตนตามหลักหลักธรรมของศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต 
๓. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะ อยู่ร่วมกันใน

ส่งคมอย่างมีความสุข 
๕. ครูเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองและสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
๖. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษา 
 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ผ ูอ้ านวยการโรงเรยีน 

การบริหาร 

วิชาการ 

การบริหาร

งบประมาณ 

การบริหาร 

งานบคุคล 

การบริหาร   

งานทัว่ไป 
การบริหารงาน 

กิจการนกัเรียน 

ผ ูท้รงคณุวฒิุ 



 
 

7. อัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ 
  “สวดมนต์ได้  ไหว้สวย”   
 

8. เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
 
 

9. ยุทธศำสตร ์
1. พัฒนาทักษะของนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีทักษะในการด ารงชีวิตโดยยึด 

                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการน า ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน มีห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

3. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะส าคัญตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะครูยุคไทยแลนด์ 4.0 
4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและดึงภาคีเครือข่าย

เข้ามามีส่วนร่วม 
 

10. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม มีบทบาทเก่ียวกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแนวทางใน
การพัฒนาดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น 

2. บริหารงบประมาณของสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณท่ีโรงเรียนรับให้แก่ฝ่ายต่างๆ ก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกฝ่าย 

3. ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนและ

ปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่พึง

พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
7. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  

องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน  ที่จัดรูปแบบที่
หลากหลาย 

8. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
9. ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้งานการบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ  การบริหารบุคคล  การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานกิจการนักเรียน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่

ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 



 
 

11. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 
12. เกียรติยศชื่อเสียง  ผลงำน โครงกำรดีเด่นของสถำนศึกษำ 
 

1. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้รับรางวัลดีเด่น “ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลจก”  
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2549 

2. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขัน ลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ประจ าปี 2557  
โครงการพลังคิดสะกิดโลก 

3. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2557 
4. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 ( พ.ศ. 2554 – 2558 )  

จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18  กรกฎาคม 2557 

5. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้รับโล่เกียรติยศ มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( o-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 

6. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถด ารงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง 
เป็นสมัยที่ 1 ปี 2558 

7. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาดีเด่น นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเลจก งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2560  

8. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาดีเด่น นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเลจก งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 28 ประจ าปี
การศึกษา 25



 
 
 

กรอบแผนงำน/งบประมำณ  และโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
สนองกลยุทธ์
สถำนศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ งบเงิน
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

1 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

วิชาการ 53,400 90,940 - ข้อ 1 ครูเทพประสิทธิ์  

1.1  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาการ - 20,000 - ข้อ 1 ครูเทพประสิทธิ์  
1.2  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิชาการ - 26,440 - ข้อ 1 ครูเทพประสิทธิ์  
1.3  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้าน
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

วิชาการ 4,000 - - ข้อ 2 ครูแทนไท   

1.4  กิจกรรมวันส าคัญ วิชาการ 4,000 - - ข้อ 2 ครูเกษราภรณ์  
1.5  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  บ าเพจญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

วิชาการ - 15,000 - ข้อ 2 ครูเทพประสิทธิ์  

1.6  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิชาการ - 2,500 - ข้อ 1 ครูไพบูลย์  
1.7  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการ - 3,500 - ข้อ 2 ครูนิสารัตน์ ชุมนุม 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
สนองกลยุทธ์
สถำนศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ งบเงิน
อุดหนุน 

งบกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

 1.8  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิชาการ 3,000   ข้อ 1 ครูปราณี  
1.9  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพละศึกษา 

วิชาการ 4,500   ข้อ 1 ครูสิทธิโชค  

1.10  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาการ 3,000   ข้อ 1 ครูเกษราภรณ์  

1.11  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชาการ 5,300   ข้อ 1 ครูเทพประสิทธิ์  

1.12  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

วิชาการ 800   ข้อ 1 ครูนิสารัตน์  

1.13  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการ 4,300   ข้อ 1  ครูไพบูลย์  
1.14  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ 3,000   ข้อ 1,2 ครูศุภนาท  

1.15  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ วิชาการ 3,000   ข้อ 1 ครูชิดชนก  
1.16  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย   

วิชาการ 4,000   ข้อ 1 ครูแทนไท  

1.17  กิจกรรมนิเทศภายใน   วิชาการ 1,500   ข้อ  ครูปราณี  
1.18  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   วิชาการ 2,500   ข้อ 2 ครูแทนไท  
1.19  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วิชาการ 2,500   ข้อ 1 ครูแทนไท 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มงำน

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ 
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งบกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

 1.20  กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การสอบโอเนจต วิชาการ 8,000 - - ข้อ 1 ครูไพบูลย์  
1.21  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น า 

วิชาการ - 15,000 - ข้อ 2 ครูณัฎฐพล  

1.22  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

วิชาการ - 7,000 - ข้อ 1 ครูสิทธิโชค                                                                                                          

1.23  กิจกรรมวิถีพุทธ วิชาการ - 1,500 - ข้อ 2 ครูเกษราภรณ์ ชุมนุม 
2 โครงการพัฒนาหลักสูตร วิชาการ 4,000 - - ข้อ 2 ครูเทพประสิทธิ์  
3 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล วิชาการ 21,511 - - ข้อ 4 ครูไพบูลย์  
4 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการเรียนการสอนและ

การสอบ 
วิชาการ 30,060 - - ข้อ 1 ครูเทพประสิทธิ์  

5 โครงการห้องสมุด วิชาการ 4,000 - - ข้อ 1 ครูแทนไท  
6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม 
วิชาการ 1,000 - - ข้อ 1 ครูแทนไท  

7 โครงการพัฒนาบุคลากร บุคคล 48,767 - - ข้อ 3 ครูศุภนาท  
8 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 15,301 - - ข้อ 4 ครูปราณี  
 8.1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ บริหารทั่วไป 2,301 - - ข้อ 4 ครูอรพิน  

8.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม บริหารทั่วไป 2,000 - - ข้อ 4 ครูปราณี 
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 8.3  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
โรงเรียน 

บริหารทั่วไป 10,000 - - ข้อ 4 ครูธเนศ  

8.4  กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

บริหารทั่วไป 1,000 - - ข้อ 1 ครูศุภนาท  

9 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

บริหารทั่วไป 11,000   ข้อ 4 ครูปราณี  

 9.1  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ บริหารทั่วไป 10,000   ข้อ 4 ครูธเนศ  
9.2  กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป 1,000 - - ข้อ 2 ครูปราณี  

10 โครงการส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

- - - - ข้อ 4 ครูปราณี  

11 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ งบประมาณ 164,767 - - ข้อ 4 ครูนิสารัตน์  
 11.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2,000 - - ข้อ 4 ครูนิสารัตน์  

11.2 กิจกรรมพัฒนางานการเงินพัสดุ งบประมาณ 6,767 - - ข้อ 4 ครูนิสารัตน์  
11.3 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค งบประมาณ 156,000 - - ข้อ 4 ครูนิสารัตน์  

12 โครงการพัฒนาบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 17,534   ข้อ 2 ครูธเนศ  
 12.1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจการนักเรียน 3,000   ข้อ 2 ครูธเนศ  

12.2  กิจกรรมคัดกรอง ติดตามนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการนักเรียน 1,500   ข้อ 2 ครูณัฎฐพล 
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 12.3  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจการนักเรียน 4,500 - - ข้อ 2 ครูณัฎฐพล  
12.4  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจการนักเรียน 1,000 - - ข้อ 2 ครูณัฎฐพล  
12.5  กิจกรรมเยาวชนท าดีตามวิถีพุทธ กิจการนักเรียน 1,000 - - ข้อ 2 ครูณัฎฐพล  
12.6  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กิจการนักเรียน 1,500 - - ข้อ 1 ครูปราณี  
12.7  กิจกรรมการปาองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส์ 

กิจการนักเรียน 5,034 - - ข้อ 2 ครูธเนศ  

รวม 371,340 90,940 -    

 

2
4

  



ส่วนท่ี 4 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์โรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม 
สนองกลยุทธ์ 

สพฐ 
งบประมำณ 

กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล   

รวมเป็นเงิน  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร/กิจกรรม  
ปีงบประมำณ 2564 โรงเรียนทุ่งสงัพิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 
 

โครงกำร   พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12  ข้อ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ลักษณะของโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

1. หลักกำรและเหตุผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ เดจกควรได้เรียน 

ปนเล่นไปพร้อมๆกัน ครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ควรก าหนดเรื่องที่ควรรู้ชี้น าฝึกฝน
ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ใช้ความสามารถนั้นสู่ความเป็นเลิศ  

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโครงการที่รวบรวมแหล่ง เรียนรู้ที่
หลากหลายให้กับนักเรียนได้เลือกหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ตามศักยภาพของตนเองอย่างเตจมความสามารถไม่มีขีดจ ากัด ด้วยกิจกรรมส่งเสริม  ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และมีกิจกรรมการ แข่งขันเพ่ือค้นหา
นักเรียนที่มีความสามารถสูงเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมตามความ
ถนัด ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นการสอนโดยใช้ โครงงาน ใช้หน่วย
การเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นหัวใจของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการเข้าค่ายทางวิชาการในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการ 
เรียนรู้ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.3 เพ่ือน าผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมการแข่งขันอ่ืนๆ เพ่ือ

คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  
2.4 เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  
2.5 เพ่ือฝึกความมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการ  

เรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหลัก  
2.6 เพ่ือให้นักเรียนได้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
2.7 เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



 
 

2.8 เพ่ือรวบรวมผลงานทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ประสบความส าเรจจ
ในการจัดการศึกษามาแสดงนิทรรศการ  

2.9 เพ่ือให้คณะครูของโรงเรียนน าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัดนิทรรศการและให้  
ผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามาชื่นชมผลงานของครูและนักเรียน  

2.10 เพ่ือประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และน าผลการประเมินมาพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
3. เป้ำเหมำย  
         3.1 เชิงปริมำณ  

3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ด้วยการท าโครงงานได้ ร้อยละ 80  

3.1.2 ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น วิธีสอนด้วยโครงงาน การสอนด้วยวิธี Backward Design 
และวิธีการสอนที่หลากหลาย  

3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดให้ เพ่ือใช้แสดงความ 
สามารถในด้านต่าง ๆรายสาระ  

3.1.4 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ฝึกฝนตามรายสาระตามความถนัด เพ่ือส่งเข้า แข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ ที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือภาคการศึกษาจัดขึ้น  

3.1.5 ครูและนักเรียนของโรงเรียนร้อยละ 80  น าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัด 
นิทรรศการและผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามาชื่นชมผลงานของครูและนักเรียน 
       3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียนตระหนักในความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน  
3.2.2 นักเรียนน าโครงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆและน าเสนอด้วยความเข้าใจและ  

มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.2.3 จัดนิทรรศการโครงงานและส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนน าโครงงานที่จัดท าเข้า  ร่วมการ

แข่งขันในระดับต่างๆ  
3.2.4 เพ่ือให้คณะครูของโรงเรียนน าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบการจัดนิทรรศการ  โครงงาน

และกระบวนการสอนอื่นๆ ด้วยความประจักษ์และถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้  
3.2.5 เพ่ือประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และน าผลการประเมินมา  พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
4. กำรด ำเนินงำน  
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2564  
ผู้ปฏิบัต ิ

 
หมายเหต ุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ *            หัวหน้าวิชาการ  
2 ประชุมคณะครูชี้แจงการ

ท าโครงการ 
*            ผอ.  

3 ด าเนินโครงการ * * * * * * * * * * * * คณะครูที่
รับผิดชอบ 

 

4 ประเมินผลรายงาน
โครงการ 

           * คณะครูที่
รับผิดชอบ 

 



 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ   
 เงินอุดหนุนการศึกษา        53,400      บาท    
 งบพัฒนาผู้เรียน               90,940     บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา            -        บาท 
                                  รวม    144,340  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบ 

อุดหนุน 
งบพัฒนา 
ผู้เรยีน 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประ
มำณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 - - -    - - - - 

 1.1 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ - 20,000 - 20,000 - 20,000  20,000 
 1.2 การศึกษาแหล่งเรียนรู ้ - 26,440 - 26,440 - 26,440 - 26,440 
 1.3 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 4,000 - - 4,000 - 4,000 - 4,000 
 1.4 กิจกรรมวันส าคญั 4,000 - - 4,000 - 4,000 - 4,000 
 1.5 กิจกรรมลูกเสือ/บ าเพจญ/นศท. - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 
 1.6 กิจกรรมลดเวลาเรียน - 2,500 - 2,500 - 2,500 - 2,500 
 1.7 กิจกรรมชุมนมุพอเพียง - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 
 1.8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
30,900 - - 30,900 - 30,900 - 30,900 

 1.9 กิจกรรมนเิทศภายใน 1,500 - - 1,500 - 1,500 - 1,500 
 1.10 กิจกรรมปัจฉมินิเทศ 2,500 - - 2,500 - 2,500 - 2,500 
 1.11 กิจกรรมปฐมนเิทศ 2,500 - - 2,500 - 25,00 - 2,500 
 1.12 กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิโอเนจต 8,000 - - 8,000 - 8,000 - 8,000 
 1.13 กิจกรรมอบรมคณุธรรม - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 
 1.14 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและ

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

 1.15 กิจกรรมเยาวชนท าดีตามวิถีพุทธ - 1,500 - 1,500 - 1,500 - 1,500 
รวม 

53,400 90,940  - 
144,34

0 
--  

141,84
0 

-  144,340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. กำรประเมินผล  
6.1 ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเรจจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเอง 
สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างกระบวนการ 
เรียนรู้ให้กับตนเองได้ 
2. ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่สอนที่หลากหลาย 
3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความ
มุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม 
2. ตอบแบบประเมิน 
3. ตอบแบบส ารวจ 
4. ตรวจเอกสารรายงาน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบรายงาน 

 
 7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถสูงจากการร่วมกิจกรรมที่จัดตามวาระ เพื่อฝึกฝนและเข้า แข่งขัน
ในระดับท่ีสูงขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกสาระการเรียนรู้ครูน าเทคนิคการ สอนที่ 
หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 

 

                                                               
                                               ลงชื่อ ……………………..……………..   ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                    คร ู

                                                                 
                                               ลงชื่อ ………………………..…………..   ผู้เหจนชอบโครงการ 
                                                   ( นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย ) 
                                                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

                                                               
                                               ลงชื่อ ………………………….………..   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

กิจกรรม   แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์  สพม. 12           ข้อ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ               วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 
ลักษณะของกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2563   -  30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 1.2. เพ่ือเป็นเวทีประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน  
 1.3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียน ระดับต่าง
โรงเรียนระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ  
2. เป้ำหมำย 
  2.1 เชิงปริมำณ  
  2.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ  
  2.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกันทั้งในระดับภายในโรงเรียน 
ระดับต่างโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

2.2. เชิงคุณภำพ  
  2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ  
  2.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 60 ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกันทั้งในระดับภายในโรงเรียน 
ระดับต่างโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 1. ประชุมเสนอกิจกรรม 

2. เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
ตุลาคม  2563 คณะกรรม

วิชาการ 
2 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 คณะกรรม

วิชาการ 
3 4. การด าเนินงานตามกิจกรรม 

5. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
6. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 
7. จัดการประกวดแข่งขันรายกลุ่มสาระเพ่ือคัดนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขัน 
8. ฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
9. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 

 
ตุลาคม  2563 
ตุลาคม  2563 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 

 
คณะกรรม
วิชาการ 

4 
 

การติดตามประเมินผล/รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กันยายน  2564 คณะกรรม
วิชาการ 

 
4. งบประมำณ 
            งบประมาณ 20,000 บาท 
            รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
  
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ  
เงินนอก

งบประมำณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่ากระดาษเกียรติบัตร ค่าหมึกพิมพ์ด า
และสี 

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

2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การแข่งขัน - - 4,000 4,000 - 4,000 

3 ค่าพาหนะในการน านักเรียนไปแข่งขัน - - 9,000 9,000 - 9,000 
4 ค่าอาหารนักเรียน 6,000 - - 6,000 - 6,000 

รวม                                                                  20,000                                   



 
 

5. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะในเชิงวิชาการและในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน  
 

 

 
- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  
- แบบสอบถาม  
 

 

 
- แบบสอบถาม  
- แบบประเมิน 
 

 

 
   6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 6.2 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 6.3. นักเรียนได้ประกวดและแสดงศักยภาพในระดับภายในโรงเรียน ระดับต่างโรงเรียนระดับเขต
พ้ืนที ่ 

             
                     ลงชื่อ …………………………………………..  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                                  (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                 คร ู

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงำน            การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์  สพม. 12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ               วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 
ลักษณะของกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. .............................. 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

2. เป้ำหมำย 
                    2.1 ด้านปริมาณ 

คณะครู  จ านวน 14 คน และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
            2.2 ด้านคุณภาพ    

ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 

ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรในโรงเรียน 
เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
ด าเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ประเมินผล 

ต.ค.  2563 
ต.ค.  2563 
พ.ย.  2563 
ม.ค.  2564 

นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
 

4.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
   1. เงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน    26,440      บาท 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 พานักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

- 26,440       - 26,440       - 26,440       

รวม - 26,440       - 26,440       - 26,440       
5.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีกำรวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ความพึงพอใจ 
2.ความส าเรจจของกิจกรรม 

1.นักเรียนตอบแบบสอบถาม 
2.การสังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

  



 
 

  6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน   ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

           
                             ลงชือ่ ....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                    
                                      ( นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย ) 
                                               ต าแหน่ง  คร ู
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบสอบถำม 
กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่  

วันที่……………………… 
ค าชี้แจง ให้เติมเครื่องหมาย / ที่ตรงกับความคิดเหจนของท่าน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้บริหาร ร.ร./คณะครู    นักเรียน            ผู้ร่วมงาน 
2. เพศ 

  ชาย        หญิง 
3. รายการประเมินกิจกรรม 

ที ่ รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ แก้ไข 

1 สถานที่ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เหมาะสม      
2 รถรับเหมาน าไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(คนขับรถ)      
3 การให้ค าแนะน า  ปรึกษา ของคณะครู      
4 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในแหล่งเรียนรู้      
5 การให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในงาน      
6 การให้ความร่วมมือของเพ่ือนในกลุ่ม      
7 ความประทับใจจากการไปทัศนศึกษาตลอดการเดินทาง      
8 ความประทับใจในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ      
9 การได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้      

10 ระยะเวลาในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้      
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
    ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
    ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเตจมตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
    พ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

ข้อ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
และเสมอภาค  

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ข้อ 4 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14 และ 15 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ                บริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายแทนไท ขาวทอง  
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม2562 – กันยายน2563 
............................................................................................................................. ..................................... 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
1.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ทั้งด้านการปรับตัวพัฒนาการทางร่างกายสังคมอารมณ์และ

สติปัญญา 
1.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวทั้งครูและ

นักเรียน 
 

2.เป้ำหมำย 
2.1 เชิงปริมาณ 

  2.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการ  100 % 
  2.1.2  ห้องแนะแนวมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน 90  % 
  
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.2.2  นักเรียนได้รู้จักตัวเองทั้งด้านการปรับตัวสังคมอารมณ์และสติปัญญาได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 



 
 

3.วิธีด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนด
ขั้นตอน/รูปแบบการด าเนินการ 

2. เขียนกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
1. งานรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น

รายบุคคลและจัดท าระเบียนสะสม 
2. งานบริการสนเทศแนะแนว 
2.1 ขอเอกสารข้อมูลจากสถาบันการศึกษา

ทั่วประเทศ 
2.2 จัดท าปาายนิเทศให้ความรู้ด้าน

การศึกษาต่อและอาชีพและข่าวสาร
จากสถาบันต่างๆ 
จัดแนะแนวการศึกษาต่อเชิญวิทยากร
มาแนะแนว 

2.3 ให้บริการยืมส่งวัสดุและหนังสือ 
2.4 ซื้อหนังสือคู่มือการเรียนวิชาต่างๆและ
ซื้อหนังสือเฉลยข้อสอบแอดมิชชั่น/รับตรงปี
ต่างๆ 
2.5จัดท าปาายข้อความติดห้องแนะแนว 
2.6 จัดท าปาายนิเทศ 
2.7 จัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงและจัดซื้อ
บอร์ดส าหรับวิทยากรมาแนะแนวการศึกษา 
3. งานบริการให้ค าปรึกษา 
3.1 ประชาสัมพันธ์ตารางให้ค าปรึกษาติด

ประกาศและแจ้งให้นักเรียนทราบ 

ตุลาคม 2562 
 
 
ต ล อ ด ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแทนไท ขาวทอง 
 
 
นายแทนไท ขาวทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตรวจสอบ
และประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ให้ค าปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3.3 บันทึกให้ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์ม 
4.งานสวัสดิการทุนการศึกษา 
4.1นักเรียนสมัครขอรับทุน 
4.2สัมภาษณ์นักเรียนทุนและเยี่ยมบ้าน 
4.3ประกาศรายชื่อและเตรียมเอกสาร 
มอบทุน 
5.งานติดตามผล 
1.1 ส ารวจที่อยู่นักเรียนม. 3 ม.6  

จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการ
บริการงานแนะแนว 

1.2 ส ารวจและติดตามผลการศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

1. งานบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

1.1 ครูแนะแนวตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือให้
เป็นมาตรฐาน 
1.2น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาทาง
ช่วยเหลือแก้ไขต่อไป 
2. งานบริการสนเทศแนะแนว 
2.1 ตรวจสอบดูการจัดปาายตามที่ก าหนด 
2.2 จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มาใช้บริการสื่อ 
3. งานบริการให้ค าปรึกษา 
3.1ติดตามผลระหว่างให้ค าปรึกษาและหลัง
ให้ค าปรึกษา 
3.2บันทึกข้อมูลและรวบรวมเป็นสถิติ 

ต ล อ ด ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
ต ล อ ด ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2563 

นายแทนไท ขาวทอง 
 
 
 
 
 
 
 
นายแทนไท ขาวทอง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นปรับปรุง
และแก้ไข 
 

3.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาทาง
ช่วยเหลือแก้ไขต่อไป 
4. งานบริการจัดวางตัวบุคคลและมอบ

ทุนการศึกษา 
4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 
4.2 สรุปงานทุนทั้งหมด 
4.3 จัดท าเอกสารสรุปและประเมินผล 

5. งานบริการติดตามผล 
5.1สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของงานแนะแนว 
5.2 ติดตามผลการใช้บริการของนักเรียน 
ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ม.6 
1.น าผลจากการส ารวจความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะของนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่
ใช้บริการงานแนะแนว มาพัฒนางาน ตามท่ี
เสนอแนะ 
2.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุง
การบริการอย่างครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ล อ ด ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแทนไท ขาวทอง 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุงานแนะแนว - - 3,000 3,000 - 3,000 

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

รวม - - 4,000 4,000 - 4,000 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแนะแนว 

2. ห้องแนะแนวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. การให้บริการงานแนะแนวสามารถให้บริการได้
ครบทุกด้าน 

สังเกตส ารวจสอบถาม
สัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต/ส ารวจ/ สอบถาม/
สัมภาษณ์ 

แบบบันทึกข้อมูล 

 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแนะแนว 
2. ห้องแนะแนวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. การให้บริการงานแนะแนวสามารถให้บริการได้ครบทุกด้าน 

 
 
 

                                                             
    ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     (นายแทนไท ขาวทอง) 
      คร ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม            กิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                          และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
 
.................................................................................................................... .......................................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 
(4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังให้เยาวชนมีความส านึกในความเป็นไทยหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่
บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไปและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนของ
พิธีกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ก าหนด
แผนการจัดกิจกรรมวันส าคัญขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในคุณธรรมที่ดีงามและปฏิบัติตนตาม
ประเพณีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของ 
พิธีกรรมในวันส าคัญได้ถูกต้อง 

2.2 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นบุคคลทีมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน/บุคลากร/โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมวันส าคัญ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 



 
 

 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตระหนักและเหจนคุณค่าของวันส าคัญสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในวันส าคัญได้ถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่แก่บุคคลอ่ืน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างได้
อย่างเหมาะสม 
4.วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม  2563 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

3 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ธันวาคม  2563 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

4 จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ธันวาคม  2563 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

5 จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ธันวาคม  2563 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

6 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู มิถุนายน  2564 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

7 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา มิถุนายน  2564 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

8 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา มิถุนายน  2564 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

9 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา กรกฎาคม 2564 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

10 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม  2564 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 4,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ  - 3000 - 3000 - 3,000 
2 จัดนิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ - - 1000  

1000 
- 1,000 

รวม - - - 4000 - 4,000 
6.กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมท ากิจกรรม
ในวันส าคัญต่าง ๆ 

สังเกต / ส ารวจ / สอบถาม แบบส ารวจ / แบบสอบถาม
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความตระหนัก
เหจนความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ในวันส าคัญ 

สังเกต / สอบถาม แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจ 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของพิธีกรรมในวัน 
ส าคัญได้ถูกต้อง 
 7.2 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 7.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
  
                                      



 
 

                                                   
   ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
    (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
     ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   ลูกเสือ-เนตรนารี บ าเพจญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 12  ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา    
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                          และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ               วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย , นายณัฎฐพล ไม้เรียง ,นายธเนศ สมาพงษ์ 
ลักษณะของกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. .............................. 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนสนใจหรือความถนัด 

 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักวิธีการลูกเสือและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
            3.  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยยึดมั่นในค่านิยมที่ดีงาม 

 4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อชุมชนสังคมและสังคม 

2. เป้ำหมำย 
ด้ำนผลผลิต (ปริมำณ) 
 นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกในกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   ร้อยละ  90 
ด้ำนผลลัพธ์ (คุณภำพ) 

  นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี  มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม  มีทักษะที่จ าเป็นในการ   
                           ประกอบอาชีพ  และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
3. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน กิจกรรม / งำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมกำร 
 

1.ประชุมปรึกษา ก าหนดการท ากิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

ต.ค. 2563 
ต.ค. 2563 
ต.ค. 2563 

นายเทพประสิทธ์ิ  เมืองน้อย 
นายณัฎฐพล ไมเ้รียง 
 นายธเนศ สมาพงษ ์

2.ขั้นด ำเนินกำร 1. ก าหนดขอบข่ายของแต่ละกิจกรรม 
2. จัดท า จัดซื้อ สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ของแต่ละกจิกรรม 
3. ด าเนินการตามปฏิทินของแต่ละกิจกรรม 

ต.ค. 2563 
ถึง 

ก.ย. 2564 

นายเทพประสิทธ์ิ  เมืองน้อย 
นายณัฎฐพล ไมเ้รียง  
นายธเนศ สมาพงษ์ 

3.ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล 
 

1.ใช้แบบสอบถาม 
2.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.การสัมภาษณ์พูดคุยกับนักเรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

สิ้นปีงบประมาณ นายเทพประสิทธ์ิ  เมืองน้อย 
นายณัฎฐพล ไมเ้รียง  
นายธเนศ สมาพงษ์ 

 

 



 
 

3. วิธีด ำเนินกำร (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม / งำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
4.ขั้นแก้ไขปรับปรุง 1.น าผลที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนาในปีต่อไป 
ปีการศึกษา 

2564 
นายเทพประสิทธ์ิ  เมืองน้อย 
นายณัฎฐพล ไมเ้รียง  
นายธเนศ สมาพงษ์ 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  15,000  บำท   
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
– เนตรนารี   

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

2 กิจกรรมบ าเพจญประโยชน์ - 5,000 - 5,000 - 5,000 
3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - - - - - - 

รวม - 15,000     - 15,000     - 15,000 
 
5. กำรประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกิจกรรม วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
   1.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี 
   2.  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพจญประโยชน์ 
   3.  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
นักศึกษาวิชาทหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

1.  ส ารวจข้อมูล 
2.  สัมภาษณ์ข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.  สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. หัวข้อสัมภาษณ์ข้อมูล 
3. แบบรายงานการด าเนิน
กิจกรรม 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนสนใจหรือความถนัด 
2.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักวิธีการลูกเสือและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

          3.  นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยยึดมั่นในค่านิยมที่ดีงาม 
4.  นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.  นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อชุมชนสังคมและสังคม 

                                                           
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                                               (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                                         ต าแหน่ง ครู 
 

 



 
 

กิจกรรม   ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์  สพม.12 ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเตจมตามศักยภาพ  
ตาม ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 

1.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเตจมตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 

1.4 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเตจมตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

1.5 เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. เป้ำหมำย 
  2.1 ด้านปริมาณ   
  2.1.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ  ร้อยละ 100 
 2.2 ด้านคุณภาพ  
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ80   มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.2.2 การด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอกิจกรรม 

- เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ
กิจกรรม 

ตุลาคม  2563 คณะกรรมการวิชาการ 

2 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 คณะกรรมการวิชาการ 
3 - การด าเนินงานตามกิจกรรม 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 

2563 
3. ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี

การศึกษา 2563 

 
ตุลาคม  2563

พฤศจิกายน 2563 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
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การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2563 

เมษายน  2564 คณะกรรมการวิชาการ 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

งบประมาณ 2,500 บาท 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 หมวด ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะ

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

2 หมวด ที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม 

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

3 หมวด ที่ 4 สร้างเสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต 

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

รวม - - 2,500 2,500 - 2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

 1.โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถการบริหารจัดการ
เวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน
วิชาการและด้านปฏิบัติ  ร้อยละ 100 
2.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ80       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 3. การด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม               
มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

 

สังเกต  
ส ารวจสอบถาม  
สัมภาษณ์  
 
ประเมินผลงาน  
 
ประเมินผลงาน  
 

แบบสังเกต/ส ารวจ/ 
สอบถาม/สัมภาษณ์  
 
 
แบบบันทึกข้อมูล  
 
แบบบันทึกข้อมูล  
 
 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ  ร้อยละ 100 
 6.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 6.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 
 6.4 นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนและท ากิจกรรมสามารถต่อยอดความสู่ทักษะอาชีพได้ 
                                                  

ลงชื่อ .................... .........................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายไพบูลย์ จุลภักดิ์) 

        ต าแหน่ง ครู 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม   พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมชุมนุม) 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อ ๒  ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  เดือนตุลาคม  2563  ถึง เดือนกันยายน  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา  เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของ ครู นักเรียน    ชุมชน  และฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เป้ำหมำย 

2.1 เชิงปริมาณ   
      2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เรียนรู้   ฝึกปฏิบัติจริง เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2.1.2 มีแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครู นักเรียน  ชุมชน 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีความรู้   ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
3. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียน  จ านวน   3,500  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 การเลี้ยงปลาดุก - - 1,200 1,200 - 1,200 
2 การเพาะเหจด - - 1,200 1,200 - 1,200 
3 การปลูกพืชผักสวนครัว - - 1,100 1,100 - 1,100 

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



 
 

4. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอน กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
 

3 
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ประชุมเสนอกิจกรรม 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   -  จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
   -  จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผล 
1.ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผล 
2.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม  2563 
 
พฤศจิกายน 
2563 
 
พฤศจิกายน
2563 ถึง
กันยายน 2564 
 
 
มีนาคม 2564 
กันยายน 2564 

นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
 
นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
 
นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
 
 
 
นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
 

5. กำรประเมินผล  
ตัวบ่งชี้ความส าเรจจ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผล 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต แบบสังเกต 

2.ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเมิน แบบประเมิน 

3.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเมิน แบบประเมิน 

4.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เหจนคุณค่าในภูมิ 
ปัญญาไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง 
ด ารงซึ่งความเป็นไทย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย เหจนคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย 

                                     
   ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                       (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง) 



 
 

กิจกรรม                     พัฒนำทักษะด้ำนคณิตศำสตร ์
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งำน    บริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.           ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 และ 2  
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางปราณี     รัตนะ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม   2563  –   30  กันยายน   2564 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1.2  เพ่ือให้นักเรียนมีการศึกษาด้วยตนเองและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ตนเอง 

            1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้  
 เป็นตัวแทนของโรงเรียน 

            1.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการ  
 เรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุกหน่วยงานที่มีการสอบแข่งขัน 

            1.5  เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ  ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ  
                  เหมาะสม 

1.6  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาและทุกช่วงชั้น    
 รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 

1.7  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการวิจัยและจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ  
น ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.  เป้ำหมำย 
2.1  ด้ำนปริมำณ 

2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  100   เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา  เข้าร่วม
ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุก
หน่วยงานที่มีการสอบแข่งขัน                   

2.1.2 หมวดคณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอนเพียงพอและ 
                             ตรงกับเนื้อหา   ร้อยละ  100 

2.1.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น 
2.1.4 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียน / ปีการศึกษาละ  1  เรื่อง 



 
 

2.2 ด้ำนคุณภำพ 
 2.2.1    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  80  เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา  เข้าร่วม 
             ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับทุก 
                                หน่วยงานที่มีการสอบแข่งขัน       
 2.2.2    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม 
                               สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น             

2.2.3 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.4 ครูมีผลงานทางวิชาการ ( งานวิจัย )  ที่ถูกต้อง  ครบถ้วนตามรูปแบบและหลักการ

ท าวิจัย 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2 แต่งตั้งคณะด าเนินงานในกิจกรรม ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 
 
 

ด าเนินงานตามขั้นตอนในกิจกรรม 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หมวดคณิตศาสตร์ 
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทั้งในและนอก
สถานที่ 
- จัดและตกแต่งมุมคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรม  A – Math ,  เกม 24 
- กิจกรรมคณิตคิดเรจว 
- กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
- กิจกรรมทักษะการคิด , คณิตคิดสนุก 
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
 

 
 
 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 2563 

 
 
 

 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4 การติดตามประเมินผล/รายงานผล 
 

   กันยายน 2564 ครูปราณี   รัตนะ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ   เ งิ น น อ ก

งบประมำณ 
  รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วัสดุอุปกรณ์หมวดคณิตศาสตร์   3,000    3,000    - 3,000    

 รวม   3,000    3,000    - 3,000    



 
 

5.   กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

หมวดคณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับ
ความต้องการของบุคลากร 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  แบบบันทึกการใช้สื่อ 
-  ทะเบียนสื่อ 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบบันทึกการใช้สื่อ 
-  ทะเบียนสื่อ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น -  การทดสอบ 
-  การสังเกต 
-  ผลการเรียน 

-  แบบทดสอบ 
-  ปพ.  5 
 

นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในการสอบวัดความรู้ทาง
วิชาการในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของหน่วยงานต่างๆ 
 

-  แบบทดสอบ 
-  ผลการสอบ 

-  แบบทดสอบ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ - บันทึกการส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

- แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของงานวิชาการ 

แฟามสะสมงานของครูและนักเรียน -ตรวจแฟามสะสมงานของ
นักเรียน 
-รายงานการจัดท าแฟามสะสม   
ผลงานของครู 
 

- แฟามสะสมงาน 

งานวิจัยในชั้นเรียน -  รายงานผลการจัดท าวิจัย 
-  สรุปและรายงานผลการวิจัย 
ในชั้นเรียน 

-  บันทึกการตรวจงานวิจัย 

ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

-  การสอบถาม - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ -  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม 
 

6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1    หมวดคณิตศาสตร์มีสื่ออุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ 
6.2    นักเรียนท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
6.3    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
6.4    บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะในการจัด 

    การเรียนการสอน 
6.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 



 
 

                                               
                         ลงชื่อ .................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

        (นางปราณี     รัตนะ) 
       ต าแหน่ง     ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม     พัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงำน     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
                                                    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12    ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
                                                    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  1, 3  
กลุ่มงำนรับผิดชอบ   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 
ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ............................................. 
1. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือการจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. เพ่ือให้มีสื่อและอุปกรณ์กีฬาเพียงพอต่อการเรียน การสอนและตรงตามรายวิชา 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางด้านกีฬามากข้ึน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกติกามากขึ้น 

 

2. เป้ำหมำย 
         2.1  เชิงปริมำณ 
             2. 1.1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100  มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนเพียงพอกับการด าเนินกิจกรรม 
              2.1.2. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 มีความสนใจทางด้านกีฬา 
           2.2 ด้ำนคุณภำพ       
               2.2.1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬา 
               2.2.2. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 80 มีความสนใจทางด้านกีฬา                                        
               2.2.3. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
กีฬามีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม 2563 นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 

 
 
 
 



 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระสุข 
ศึกษาและพลศึกษา 
- จัดท ากิจกรรม 
- เสนอกิจกรรม 
-ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

 
ตุลาคม 2563 
 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563 
– กันยายน 2564 
พฤศจิกายน 2563 - 
กันยายน 2564 

นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 
 

4. กำรติดตำมประเมินผล/รำยงสน กันยายน 2564  
 
4. งบประมำณ  4,500 บำท 
 

 
5. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
เพ่ิมข้ึน 

สังเกต สัมภาษณ์ 
ทดสอบทักษะ 

แบบสังเกต 

2. นักเรียนร้อยละ 75 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 

สังเกต สัมภาษณ์ 
ทดสอบทักษะ 

การวัดและประเมินผล 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
                   6.1  นักเรียนมีอุปกรณ์ในการเรียนเพิ่มมากข้ึน  
                   6.2 นักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกีฬามากข้ึน 

       
                                                             ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                       (นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์) 

                                        ต าแหน่งคร ู
 

ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา - - 4,500 4,500 - 4,500 
 รวม - - 4,500 4,500 - 4,500 



 
 

กิจกรรม            พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงำน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1, 3 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร           ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 
(4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเตจมตามศักยภาพมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเปาาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐาน การเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา 
 3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 



 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6  สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 
 3.2.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 4.  วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอกิจกรรม 

- เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
ตุลาคม 2563 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 ครูในกลุ่มสาระ 
3 การด าเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
2563 
- ประชุมสัมมนาคณะท างานฯคณะกรรมการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเรื่องการสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
-จัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-จัดท าคลังข้อสอบ 
-วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563. ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจัดท าแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 

 
ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 
นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

 
 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2563 

เมษายน  2564 นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 3,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดท าคลังข้อสอบ - 1,500 1,500 3,000 - 3,000 
 รวม - 1,500 1,500 3,000 - 3,000 

 
 
 
 
 
 



 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   
2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการ พัฒนาให้สามารถใช้
กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

สังเกตส ารวจสอบถาม
สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 
ทดสอบ 
 

 

แบบสังเกต/ส ารวจ/ สอบถาม/
สัมภาษณ์ 
แบบบันทึกข้อมูล 
 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยู่
ระดับดีข้ึนไปและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 7.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯสามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็น
กลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

                                                    
   ลงชื่อ …………………………………………..   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา) 
     ครูผู้ช่วย 
 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
                                          ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม                    
                                          ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเตจมตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
    พ้ืนฐานและมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
                                          ข้อ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง     
                                          และเสมอภาค  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ข้อ 4 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14 และ 15 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ    งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม2562 – กันยายน2563 
............................................................................................................................. ..................................... 
 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 1.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
 

2. เป้ำหมำย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา 
      2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
 2.2.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
     2.2.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 



 
 

3.  วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอกิจกรรม 

- เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
ตุลาคม2562 นายเทพประสิทธิ์  

เมืองน้อย 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม2562 ครูในกลุ่มสาระ 
3 การด าเนินงานตามกิจกรรม 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ2560 
- ประชุมสัมมนาคณะท างานฯคณะกรรมการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการสร้าง
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

(1)จัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(2)จัดท าคลังข้อสอบเรื่องแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
ตลอดปี 
งบประมาณ 2563 

 
 
 
 
ครูในกลุ่มสาระ 
 
 
 
 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ 
แต่ละภาคเรียน 

มีนาคม2563 
และกันยายน 

2563 

นายเทพประสิทธิ์  
เมืองน้อย 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุฝึกในงานบ้าน - - 500 500 - 500 
2 ค่าวัสดุฝึกในงานช่าง - - 500 500 - 500 
3 ค่าวัสดุฝึกในงานธุรกิจ - - 1,000 1,000 - 1,000 
4 ค่าวัสดุฝึกในงานประดิษฐ์ - - 1,000 1,000 - 1,000 
5 ค่าวัสดุฝึกในงานเกษตร - - 2,300 2,300 - 2,300 

รวม - - 5,300 5,300 - 5,300 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้
กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

สังเกตส ารวจสอบถาม
สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 
ทดสอบ 
 

แบบสังเกต/ส ารวจ/ สอบถาม/
สัมภาษณ์ 
แบบบันทึกข้อมูล 
 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยู่
ระดับดีข้ึนไปและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 6.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถใช้กระบวนการวัดผล
และประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

                                                         
    ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
      คร ู
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
กิจกรรม    การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
แผนงำน              การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งำน                     บริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1,3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 1.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 
 1.3 เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 
2. เป้ำหมำย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2.1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้  

2.1.3 ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 
 2.1.4 ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี  

2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 และ 
ม.6 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
 2.2.2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 2.2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 
 2.2.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี 
 



 
 

 
 
3. กำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอกิจกรรม 

เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือ 
ขออนุมัติกิจกรรม 

ตุลาคม  2563 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

3 การด าเนินงานตามกิจกรรม 
1) ประชุมวางแผนการ

ปฏิบัติงาน    
2) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี

การศึกษา 2562 
       - ประชุมคณะท างานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
        -  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2558-2561  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จัดท าแผนยกระดับคุณภาพ
นักเรียน 
        -  จัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
       -   จัดงานวันวิทยาศาสตร์/ศึกษาดู
งานวันวิทยาศาสตร์ 
       -   ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
       -   จัดหาสนามแข่งขันทักษะทาง 
วิทยาศาสตร์ 

  -   จัดท าคลังข้อสอบ 
3) ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจ าปีการศึกษา2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุป
รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 

เมษายน  2564 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 

 
 
 
 



 
 

 
4.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประม

ำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วันวิทยาศาสตร์  - - 1,000 1,000 - 1,000 
2 พัฒนาศักยภาพนักเรียน

วิทยาศาสตร์ 
- - 1,000 1,000 - 1,000 

3 สื่อและอุปกรณ์การเรียน
วิทยาศาสตร์ 

- - 2,300 2,300 - 2,300 

รวม - - 4,300 4,300 - 4,300 
5.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ม.3 และ ม.6  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   

การทดสอบ O-NET 
 

แบบทดสอบระดับชาติ 
 

2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้  

การแข่งขันวิชาการ แบบรายงานผลการแข่งขัน
วิชาการ 

3. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 

การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 

แบบการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 

4. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี 

การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์   

แบบการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์   

5. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละและสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
6.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการได้  
6.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี 
6.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับดี  
6.5 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 
 



 
 

                                                  
ลงชื่อ ............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

              (นายไพบูลย์ จุลภักดิ์)   
   ต าแหน่ง ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม     พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
แผนงำน     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
     ข้อที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12    ข้อที่  1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
     ข้อที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น   

พ้ืนฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  1, 3 
กลุ่มงำนรับผิดชอบ   วิชาการ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง    
ลักษณะกิจกรรม                       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 1.2 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 

2. เป้ำหมำย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
      2.1.2 ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
      2.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

3. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง    
2 เสนอกิจกรรมขออนุมัติ ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง    
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง    
4 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง    
5 ด าเนินงานตามกิจกรรม ตุลาคม 2563 –  

กันยายน 2564 
บุคลากรทุกคนใน 
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

6 การติดตามประเมินผล / รายงานผล กันยายน 2564 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง    
 

 
 

 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 800  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วางแผนจัดท ากิจกรรม - - - - - - 
2 เสนอกิจกรรม ขออนุมัติ - - - - - - 
3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน - - - - - - 
4 ด าเนินงานตามกิจกรรม - 300 500 800 - 800 
5 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - - - - - 

รวม - 300 500 800 - 800 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ความพึงพอใจ 
- สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต- แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะชีวิต มี
ทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
 

-แบบสังเกต 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 6.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 6.3 นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

                                                      
     ลงชื่อ ……………..……………………….. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
                   (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง)                            
                                                ต าแหน่งครู                
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที ่1,3  
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายศุภนาท  รัตนคช 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ............................................. 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคีจากการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 5. เพ่ือพัฒนาและจัดหาสื่อที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา 
2. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 
 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้น 
 2. มีสื่อ หนังสือภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 5 ชิ้น 

ด้ำนคุณภำพ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีทักษะภาษาดีขึ้น 
 3. ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติกิจกรรม กล้าแสดงออกตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 
3. กำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.1และม4 
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรม 
- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
- ด าเนินการ 
- ประเมิน/สรุปผลการด าเนินการ 
 

9-10 พฤษภาคม 
2564 

ครูศุภนาท  รัตนคช และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 



 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศึกษารายละเอียดในการแข่งขัน 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
- ด าเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก 
- ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 
- ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2564 
 

ครูศุภนาท  รัตนคช และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

3 จัดท าปาายนิเทศเรียนรู้  
- ส ารวจสภาพห้องเรียน 
- สืบราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ 
- วางแผนด าเนินการ 
- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
- ด าเนินการ 
- ประเมิน/สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

ครูศุภนาท  รัตนคช และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

4 จัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
- สืบราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ 
- วางแผนด าเนินการ 
- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
- ด าเนินการ 
- ประเมิน/สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

ครูศุภนาท  รัตนคช และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

5 Merry Christmas 
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
- ด าเนินการกิจกรรม Merry Christmas  
- ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน 

25 – 30 ธันวาคม 
2563 

ครูศุภนาท  รัตนคช และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 3,000  บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 

ม.1 และ ม.4 
- - 500 500 - 500 

2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
- อุปกรณ์ฝึก 

- - 500 500 - 500 

3 จัดท าปาายนิเทศ  - - 500 500 - 500 
4 จัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

- สื่อด้านภาษา 
- - 1000 1000 - 1000 

5 กิจกรรม Merry Christmas  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม 

- - 500 500 - 500 

รวม - - 3,000 3,000 - 3,000 
 
5. กำรประเมินผล 

 
  6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. นักเรียน 80% มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
     2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 50% 
     3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 100% มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา    
        อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                        
    ลงชื่อ…………………………………………….….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
                 (นายศุภนาท  รัตนคช)   
          ต าแหน่ง ครู 
 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเรจจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น - ประเมินการจัดกิจกรรม - แบบสอบถาม 
2 นักเรียนเป็นตัวแทนการแข่งขันภาษาระดับ เขต

พ้ืนที่การศึกษา 
- สังเกตจากการด าเนินการ - แบบสังเกต 

3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน - ประเมินการจัดกิจกรรม - แบบสอบถาม 
4  มีปาายนิเทศเรียนรู้ประจ าห้อง  

 
- ประเมินการใช้ปาายนิเทศ - แบบบันทึกการใช้ 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเรจจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
5 มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 5 ชิ้น - ประเมินการใช้สื่อในการจัดการ 

เรียนรู้ 
- แบบสอบถาม ความ
คิดเหจน 



 
 

กิจกรรม   พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1, 3 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
..................................................................................................... .........................................................................  
1. วัตถุประสงค์ 

1.1   เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
1.2  เพ่ือให้นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ 

2. เป้ำหมำย 
           2.1  ด้ำนปริมำณ  
  2.1.1  ครูผู้สอนมีสื่อหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 100  เปอร์เซจน 

2.1.2  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
100  เปอร์เซจน  
2.2  ด้ำนคุณภำพ  

  2.2.1  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ิมขึ้น 
 2.2.2  นักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดทักษะความรู้ความช านาญทั้งวิชาการ    

และทักษะชีวิตอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

3. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมวางแผนร่วมกัน  

- เขียนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ /ดนตรี-นาฎศลิป ์

 

ต.ค. 2563 
 

นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห ์

2 - จัดท าแผนการจัดการศึกษาและแผนการสอน 
- ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม   

ต.ค. 2563- ก.ย. 
2564 

 

นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห ์

3 - ดูพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน หลังใช้สื่อ 
นวัตกรรมทีโ่รงเรียนจัดหา/ผลติ ขึ้น 

- ดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห ์

4 - พัฒนารูปแบบสื่อ นวัตกรรม รูปแบบการเรยีนการ
สอน ให้ดียิ่งขึ้น 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห ์



 
 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  3,000  บำท 
 

ที ่ รำยละเอียดกำรของบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) 
1. สื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะ/ดนตรี-นาฎศิลป์ 1,000 
2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอนศิลปะ/ดนตรี-นาฎศิลป์ 2,000 

รวม 3,000 
 
5. กำรประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนจัดการเรียนรวมมีสื่อ/นวัตกรรมส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะ/ดนตรี-นาฎศิลป์ นักเรียนมีผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นขึ้น   

-สังเกต 
-สอบถาม 
-ประเมินผล 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินผล 

2. ครูผู้สอนสามารถผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และได้รับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

-.สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต   
- แบบสอบถาม 
  

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 

6.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ  
มีเจตคติท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
6.3 นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

                                                  
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                             (นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์) 
                                       ครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
             ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม. 12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
             ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 และ 3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายแทนไท ขาวทอง 
ลักษณะของกิจกรรม  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2563   -  30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. .............................. 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น  
1.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

 
2. เป้ำหมำย 
 2.1 เชิงปริมำณ 
  2.1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
  2.1.2  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
 2.2 เชิงคุณภำพ 
  2.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย อย่างเตจมศักยภาพ 

2.2.2  นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม /ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุมเสนอกิจกรรม 

-เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือขอนุมัติ
กิจกรรม 

ตุลาคม  2563 นายแทนไท  ขาวทอง 
นายเทพประสิทธิ์  เมือง
น้อย 

2 -แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม ตุลาคม 2563 นายแทนไท  ขาวทอง 
 

3 -การด าเนินงานตามกิจกรรม 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2564 

 
 

 

นายแทนไท  ขาวทอง 
นายเทพประสิทธิ์  เมือง
น้อย 
 
 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน  กันยายน  2564 นายแทนไท  ขาวทอง 
นายเทพประสิทธิ์  เมือง
น้อย 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 4,000  บำท 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
2. 
 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่าย
ภาษาไทย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู่และวันภาษาไทย 

2,000 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 

2,000 

2,000 
 

2,000 

- 
 
- 

 

2,000 
 

2,000 

รวม 2,000 - 2,000 4,000 - 4,000 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 1 

 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด เข้าร่วม
กิจกรรม  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น 

สังเกตส ารวจสอบถาม
สัมภาษณ์ 
ประเมินผลงาน 
 
 

แบบสังเกต/ส ารวจ/ 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 
แบบบันทึกข้อมูล 
 

 



 
 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้น 
 6.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

                                         
ลงชื่อ ................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                    

                                          ( นายแทนไท ขาวทอง ) 
                                                       คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม    นิเทศภำยใน 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    ข้อ  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม 
             การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ข้อ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
                                                  และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    ข้อ  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1, 2  และ  3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางปราณี    รัตนะ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2563  -   30  กันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ครูมีการก าหนดเปาาหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.  เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ของผู้เรียน 

4.  เพ่ือให้มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการเรียนการสอน และสามารถน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
2. เป้ำหมำย 

2.1  ด้านปริมาณ  
2.1.1  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 

ภาคเรียน 
2.2  ด้านคุณภาพ 
     2.2.1   โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบชัดเจน   

 
 
 
 
 
 



 
 

3.  กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
3 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
6 
 
 
 

7 
 

ประชุม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 
วางแผนจัดท ากิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
เสนอกิจกรรม 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
- กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
      1) กิจกรรมนิเทศภายในแบบเป็นทางการ
โดยผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะกรรมการนิเทศ
ตามค าสั่ง  นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะครู  คณะครูนิเทศซึ่งกันและกัน 
      2) กิจกรรมนิเทศแบบไม่เป็นทางการโดย
ปรึกษาหารือกัน 
นิเทศติดตามผล 
ประเมินผลการปฏิบัติตามกิจกรรม 
 
 
 
สรุปรายงานผลประชุมเสนอกิจกรรม 

ตุลาคม 2563 
 

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 

 
พฤศจิกายน 2563 

- 
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
กันยายน 2563  และ  

มีนาคม  2564 
 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
กันยายน 2563  และ  

มีนาคม  2564 
 
 

นางปราณี   รัตนะ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการนิเทศ 
ตามค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงินนอก
งบ 

ประมำณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมนิเทศภายใน 
      1.กิจกรรมนิเทศภายในแบบทางการ
โดยคณะครูนิเทศซึ่งกันและกัน 
      2.กิจกรรมนิเทศแบบไม่เป็นทางการ
โดยปรึกษาหารือกัน 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1,000 

500 

 

1,000 

500 

 

- 

- 

 

1,000 

500 

รวม - - 1,500 1,500 - 1,500 

 
5. กำรประเมินผล  
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. คณะครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
นิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การส ารวจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 

2. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เป็น
ระบบชัดเจน 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การส ารวจ 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1  ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.2  ครู  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.3  ครูมีการปรับปรุง  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                      
   ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                            (นางปราณี   รัตนะ) 
                                               ต าแหน่ง   ครู 
 
 
 



 
 

กิจกรรม                              ปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนงำน                              การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงำน                              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนข้อที่   - 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  สมศ. ตัวช้ีวัดที่ – 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ                  1  2   3   4 
ผู้รับผิดชอบ                              นายแทนไท ขาวทอง 
ลักษณะกิจกรรม                     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร                    ตุลาคม 2562 –    กันยายน  2563 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือให้นักเรียนเหจนความส าคัญของการเรียน 
1.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเรจจการศึกษา 
1.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเรจจ 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
1.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
1.6 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

2. เป้ำหมำย 
2.1 เชิงปริมาณ 
 2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้ากิจกรรม 
 2.1.2 ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 เชิงคุณภาพ 

2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. งบประมำณ 
งบประมาณ  2,500  บาท   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม /รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วางแผนจัดท ากิจกรรม - - - - 
2 เสนอกิจกรรม ขออนุมัติ - - - - 
3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน - - - - 
4 ด าเนินงานตามกิจกรรม - 500 2,000 2,500 
5 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - - - 



 
 

4. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม2562 นายแทนไท ขาวทอง 
2 เสนอกิจกรรมขออนุมัติ ตุลาคม2562 นายแทนไท ขาวทอง 
3 แต่งคณะกรรมการ กุมภาพันธ์

2563 
นายแทนไท ขาวทอง 

4 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน กุมภาพันธ์
2563 

นายแทนไท ขาวทอง 

5 ด าเนินงานตามกิจกรรม มีนาคม 2563 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
6 การติดตามประเมินผล/รายงาน

ผล 
มีนาคม2563 นายแทนไท ขาวทอง 

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเรจจ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ความพึงพอใจ 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะ
ชีวิต มีทักษะกระบวนการท างาน
เป็นทีม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
 

-แบบสังเกต 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเรจจ 
6.2 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
6.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
6.4 นักเรียนเหจนความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 
6.5 นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อ ๆ ไป 
 

                                        
 ลงชื่อ……………………………………...ผู้เสนอกิจกรรม      

                      (นายแทนไท ขาวทอง)                            
                            ต าแหน่งคร ู                
     
 
 



 
 

กิจกรรม      ปฐมนิเทศนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
    ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเตจมตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    และเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายแทนไท ขาวทอง 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563   
............................................................................................................................. ................................................. 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัว และในด้านการเรียน 
 1.2 เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกันสอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ 
 1.3 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 1.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบประสบการณ์จริงในสังคมและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา 
2. เป้ำหมำย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
      2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
3. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม  2560 นายแทนไท ขาวทอง 

2 เสนอขออนุมัติกิจกรรม ตุลาคม  2560 นายแทนไท ขาวทอง 
3 แต่งคณะกรรมการ พฤษภาคม 2561 นายแทนไท ขาวทอง 
4 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน พฤษภาคม 2561 นายแทนไท ขาวทอง 
5 ด าเนินงานตามกิจกรรม พฤษภาคม 2561 นายแทนไท ขาวทอง 
6 การติดตามประเมินผล / รายงานผล พฤษภาคม 2561 นายแทนไท ขาวทอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับตัว และในด้านการเรียน 
2. วางแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกันสอดคล้องกับ
ระเบียบที่วางไว้ 
3. เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. นักเรียนได้ทราบประสบการณ์จริงในสังคมและ
พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา 

- ความพึงพอใจ 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัว และในด้านการเรียน 
 6.2  นักเรียนปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ 
 6.3  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 6.4  นักเรียนได้ทราบประสบการณ์จริงในสังคมและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา 
 

                                                 
   ลงชื่อ ………………………....…………………. ผู้เสนอกิจกรรม      
              (นายแทนไท ขาวทอง)                            
                    ต าแหน่งคร ู               
     
    
 
 
 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วางแผนจัดท ากิจกรรม - - - - - - 
2 เสนอกิจกรรม ขออนุมัติ - - - - - - 
3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน - - - - - - 
4 ด าเนินงานตามกิจกรรม 500 - 1,500 2,000 - 2,000 
5 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - 500 500 - 500 

รวม 500 - 2,000 2,500 - 2,500 



 
 

กิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบโอเนจต (O–NET)   
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12             ข้อ  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(O-NET ) ของนักเรียน ม.3  4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ ม.6  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 2.4 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการทดสอบให้กับนักเรียนและนักเรียนเกิดความตระหนักเหจน
ความส าคัญของการทดสอบมากข้ึน 
2. เป้ำหมำย 
  2.1 ด้านปริมาณ   
  2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   

2.1.2  ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้าสอบมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET ) เพ่ิมสูงขึ้น 
2.1.3  ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้ารับการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ      

ในการเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 2.2 ด้านคุณภาพ  
  2.2.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
ม.3    4 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ม.6  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

  2.2.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผล
และประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ในระดับดี 

2.2.3 นักเรียนได้รับทักษะ ความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการสอนเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
 



 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอกิจกรรม 

- เขียนกิจกรรมและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ
กิจกรรม 

ตุลาคม  2563 คณะกรรมการวิชาการ 

2 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 คณะกรรมการวิชาการ 
3 - การด าเนินงานตามกิจกรรม 

6. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พฤศจิกายน 2563 
 
 

คณะกรรมการวิชาการ 

 - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2556-2561  ระดับ ม.3  4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และระดับ ม.6  5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักจัดท าแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 
รวบรวมสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้สอน 
7. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562 
8. ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
2562 

 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวิชาการ 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

เมษายน  2564 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมาณ  8,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - - 1,600 1,600 - 1,600 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - - 1,600 1,600 - 1,600 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - - 1,600 1,600 - 1,600 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ - - 1,600 1,600 - 1,600 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
- - 1,600 1,600 - 

1,600 

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



 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 3 

การทดสอบ O-NET 
 

แบบทดสอบระดับชาติ 
 

2.นักเรียนที่เข้าสอบมีผลการทดสอบระดับชาติ        
(O-NET ) เพ่ิมสูงขึ้น 

การส ารวจ แบบรายงาน / แบบประเมิน 

3.นักเรียนเข้ารับการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

การส ารวจ แบบบันทึก / แบบประเมิน 

4.โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ม.3    4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ ม.6  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

การทดสอบ O-NET 
 

แบบทดสอบระดับชาติ/ 
แบบรายงาน / แบบประเมิน 

5.ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็น
กลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ในระดับดี 

การประเมินผลงาน  
 

แบบบันทึกข้อมูล  
 

6.นักเรียนได้รับทักษะ ความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการ
สอนเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
เตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสอบถามนักเรียน/ 
ผู้ปกครอง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 

6.2 นักเรียนที่เข้าสอบมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) เพ่ิมสูงขึ้น 
6.3 นักเรียนเข้ารับการสอนเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมเข้ารับ

การทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
6.4 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ม.3  4 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้และ ม.6  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
6.5 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและ

ประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ในระดับดี 
6.6 นักเรียนได้รับทักษะ ความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถในการเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ลงชื่อ ..................... .........................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายไพบูลย์ จุลภักดิ์) 

   ต าแหน่ง ครู     



 
 

กิจกรรม        อบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 
แผนงำน        การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.   
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม  
                                              จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   1    
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      วิชาการ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นายธเนศ สมาพงษ์  ,นายณัฎฐพล  ไม้เรียง  
ลักษณะกิจกรรม                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน      ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชาวพุทธ  
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย   
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2.  เป้ำหมำย 
2.1  เชิงปริมำณ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมทุกคน 
 2.2  เชิงคุณภำพ 

1.  นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี มีสัมมาคารวะ มีวินัย  
     มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น  

3.   กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน   ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร พฤษภาคม 2564 นายธเนศ สมาพงษ์   
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม  2564 นายธเนศ สมาพงษ์   
3 แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม  2564 นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 
4 ด าเนินงานตามโครงการ มิถุนายน  2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5 ประเมินผลการด าเนินงานตาม

โครงการ  สรุป และรายงานผล 
มิถุนายน 2564 นายธเนศ สมาพงษ์   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  15,000 บาท 

 
5.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเรจจ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
2 นักเรียนมีเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชาว
พุทธ  
3 นักเรียนมีเข้าใจเกี่ยวกับ
มารยาทไทย   
4 นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

1. บันทึกการรายงานจัด
กิจกรรม 
2. แบบประเมิน 
 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสอบถาม 

 
 
6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
6.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักพิธีกรรมทางพระศาสนา 
6.3 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
6.4 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียน 
6.5 นักเรียนมีศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น 

         ลงชื่อ……………… .….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายธเนศ สมาพงษ์) 
                      ต าแหน่งครู  

                                                      
         ลงชื่อ………………..……………………….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   (นายณัฏฐพล ไม้เรียง) 
                      ต าแหน่งครู 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วางแผนจัดท ากิจกรรม - - - - - - 

2 เสนอกิจกรรม ขออนุมัต ิ - - - - - - 

3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน - - - - - - 

4 ด าเนินงานตามกจิกรรม 5,000 10,000 - 15,000 - 15,000 

5 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - - - - - 

รวม 5,000 10,000  15,000 - 15,000 



 
 

กิจกรรม        แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก สถานศึกษา    
แผนงำน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                              และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                              และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   1  2    
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      วิชาการ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 
ลักษณะกิจกรรม                 ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน       ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
2. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
      2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
      2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 มีความสนใจทางด้านกีฬา 
      2.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
    และจิตใจ 
      2.4 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 มีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 เชิงคุณภำพ       
               2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  
    สถานศึกษา 
               2.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 80 มีความสนใจทางด้านกีฬา                                        
               2.2.3 นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 80 มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ  รู้อภัย  
 
 
 



 
 

 3. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอโครงการ ตุลาคม 2564 นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 

 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 2564 นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 

 
3 ด าเนินงานตามโครงการ 

-ประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
-แบ่งนักเรียนและครูออกเป็นกลุ่ม 
- ให้แต่ละกลุ่มประชุมในคาบที่ 8 
-ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
- จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน 
- จัดท าสูจิบัตรในการแข่งขัน 
- จัดการแข่งขันกีฬาตามที่ก าหนด 
การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 

 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

 
 
 

นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 
ครูที่เก่ียวข้อง 

 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน กันยายน 2563 นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์ 
 

 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  7,000  บาท 
 

 
5. กำรติดตำมประเมินผล 

ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
- นักเรียนร้อยละ 100 มีความ   
สามัคคี 
- นักเรียนร้อยละ100 มีสุขภาพดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
- นักเรียนมีความสามัคคี 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย 

1.สอบถาม สัมภาษณ์ 
2.สังเกต 
3.ประเมินโครงการ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินโครงการ 

 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา - - 2,000 2,000 - 2,000 
2 การแข่งขันภายนอกสถานศึกษา - - 5,000 5,000 - 5,000 

รวม - - 7,000 7,000 - 7,000 



 
 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนน าทักษะทางการกีฬาไปใช้ในชีวิตเป็นประจ า  
 6.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกีฬามากข้ึน 
 6.3. นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 
 6.4. นักเรียนและบุคลากรมีความมีน้ าใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย                                                                    

                                     
     ลงชื่อ ............................................. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    
              (นายสิทธิโชค  งามสุทธิ์) 

                   ต าแหน่งครู 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   วิถีพุทธ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม. 12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                          และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรม 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
2. เป้ำหมำย 

2.1 ด้านปริมาณ   
  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เรียนรู้หลักธรรมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของศาสนาพุทธ    
  2.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามวิถีทางของศาสนาพุทธ  
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา 
  2.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90  ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาพุทธมี
ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข 
  2.2.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรม- 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 



 
 

 
3.วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 

 4 
 

ประชุมเสนอกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรม 
   -  จัดซื้อวัสดุ 
   -  จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูสอนสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 
   -  จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
   -  จัดกิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
   -  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แปล 
   - แผ่เมตตา (แปล) และ สงบนิ่ง สมาธิ ตอนเช้าก่อน
เรียน 
    - กิจกรรมลูก ท.ส.พ.เข้าวัดทุกวันพระ คณะครูและ
นักเรียน คนในชุมชน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่วัด  
  - กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ สรภัญญะ   ,
มารยาทไทย 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

 
ตุลาคม 63 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กันยายน 2564 
 

นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา 
คณะครู  
คณะกรรมการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามประเมินผล 
1.ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผล 
2.น าผลการปะเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี 
ต่อไป 

  

 
 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 1,500  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ  รวม 

1 กิจกรรมบรรยายธรรม 300 - - 300 - 300 
2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - 200 500 700 - 700 
3 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ 

สรภัญญะ ,มารยาทไทย 
- - 500 500 - 500 

รวม 300 200 1000 1,500 - 1,500 
 



 
 

5. กำรประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตาม
หลักธรรม ทักษะการด าเนินชีวิตตาม
วิถีทางพุทธศาสนา 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม และ
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

             ประเมิน 
             สังเกต 

แบบประเมิน 
             แบบสังเกต 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมและการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 6.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนามีความกตัญญู 
กตเวทีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 6.3 นักเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

                                                           
    ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             (นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา) 
           ต าแหน่ง ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร   พัฒนาหลักสูตร 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ  ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                         และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545 และ 
(ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2553  หมวด  1  มาตรา  6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 23  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  (K  P  A  แปดกลุ่มสาระ) มาตรา 24 (4)  จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกวิชา 
 ภารกิจหลักที่ส าคัญของครู  คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ความสามารถมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเปาาหมายของหลักสูตร   การพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้นั้น  ครูจะต้องมี
บทบาทที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือบทบาทในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร ซึ่งการจัดโครงการการเรียนการสอนจะมี
ประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่มีระบบเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพสูง
สุดใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
 จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมเลจงเหจนถึงความส าคัญของการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ท้องถิ่นตลอดจนตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเตจมตาม
ศักยภาพ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาการใช้หลักสูตร เอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
 2.2 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการให้มีความสอดคล้องกับสภาพของการใช้งานของโรงเรียนผู้เรียน และตอบสนอง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2545 
และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553 
 2.3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 



 
 

3.เป้ำหมำย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 
โรงเรียน ท้องถิ่นและตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553 ร้อยละ 100 

3.1.2 สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  ร้อยละ 100 
3.1.3 สถานศึกษามีเอกสารการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเปาาหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 3.2.2  สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
 3.2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 3.2.4 สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงกับเปาาหมายการศึกษาและความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
4. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเสนอโครงการและเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมใน

การปรับปรุงหลักสูตร 
ตุลาคม 2563 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตุลาคม 2563 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 

3 
 
 

ด าเนินงานตามโครงการ 
     -ส ารวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหาการใช้หลักสูตรการ
วัดผลประเมินผล  เอกสารงานวิชาการ 
- รวบรวมและสรุปสภาพปัญหา 

ปีงบประมาณ 2564 หัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระ 
 
 

 - ก าหนดวิธีการแก้ปัญหา/พัฒนาหลักสูตร, การวัดผล
ประเมินผล, เอกสารงานวิชาการ 
- ด าเนินการแก้ปัญหา/พัฒนาหลักสูตร, การวัดผล
ประเมินผล,เอกสารงานวิชาการ 
     -จัดท าหลักสูตร    เอกสารการวัดผลประเมินผล 
เอกสารวิชาการตามแนวหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 

  

4 การติดตามประเมินผล/รายงานผลการใช้หลักสูตร เมษายน  2563 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
 
 



 
 

 
5.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 งบประมาณ  4,000  บาท 

ที ่ โครงกำร/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร - - 4,000 4,000 - 4,000 

รวม - - 4,000 4,000 - 4,000 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน โรงเรียน ท้องถิ่นและ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2553 

นิเทศ/ตรวจสอบ 
 
 

 

แบบนิเทศ/แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา 

นิเทศ/ตรวจสอบ แบบนิเทศ/แบบตรวจสอบ 
 

3. สถานศึกษามีเอกสารการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศ/ตรวจสอบ แบบนิเทศ/แบบตรวจสอบ 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารการวัดผลประเมินผล และเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน
วิชาการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 7.2 ทุกกลุ่มสาระมีหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

7.3 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
7.4 นักเรียนเป็นเดจกเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ลงชื่อ .................... ...........................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายไพบูลย์ จุลภักดิ์) 

                                            ต าแหน่งคร ู
 

ลงชื่อ…………… .......….……ผู้เหจนชอบโครงการ 
         (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย ) 

                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 



 
 

โครงกำร   พัฒนางานทะเบียนวัดผล 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 และ 3 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545 และ 
(ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2553  หมวด  1  มาตรา  6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 23  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  (K  P  A  แปดกลุ่มสาระ) มาตรา 24 (4)  จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกวิชา 
 งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา ออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และที่จบ
การศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังด าเนินงานเรื่อง การจัดท าข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม SGS   การส่งข้อมูล GPA  
ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม  SGS         
การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ                      
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย 
และทันต่อการใช้งาน 
 2.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรจว 
 2.4 เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
ร้อยละ100 



 
 

  3.1.2 จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งานร้อยละ 100 

3.1.3 มีการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรจวทันเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 การวัด-ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 
4. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอโครงการ ตุลาคม  2563 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
3 การด าเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562 
- ส ารวจเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดท า
ระบบฐานข้อมูล 
- ส ารวจข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
- จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3  สมุดทะเบียน หมึก
พิมพ์ และ วัสดุอื่น ๆ      
- ปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรม SGS    
เพ่ือเตรียมจัดส่งให้กับ สพม.เขต 12   ครั้งที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 
- จัดท าเอกสารและหลักฐานงานวัดผล การวัดผล
ประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่  
   - จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ส าหรับ
นักเรียนที่จะใช้สมัครโควตา หรือสอบตรง ลาออก 
หรือ  ย้ายสถานศึกษา  และนักเรียนที่ส าเรจจ
การศึกษา 

พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

 

 
 
 
 
 
นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน เมษายน  2564 นายไพบูลย์ จุลภักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
งบประมาณ  21,511  บาท 

ที ่ โครงกำร/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 แบบ ปพ.1,2,3,5,6 - - 5,000 5,000 - 5,000 
2 อุปกรณ์การสอบ  

(คีมเจาะข้อสอบ,หมุดเยจบ
ข้อสอบกระดาษค าตอบ) 

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

3 ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ - - 5,000 5,000 - 5,000 
4 กระดาษ A4 , กระดาษ

ท าปกวัสดุส านักงาน 
- - 6,511 6,511 - 6,511 

รวม - - 21,511   21,511   - 21,511   
6. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. การวัด-ประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 

2. การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล
มีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันต่อการใช้งาน 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 

3. การออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเรจวทันเวลาที่ก าหนด 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 

 

4. การวัด-ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 
 

 

5. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึง
พอใจในการบริการ 

- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 การวัดประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 7.2 จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อ
การใช้งาน 
 7.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรจว 
 7.4 บริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 

 

ลงชื่อ ................ ...............ผู้เสนอโครงการ 
          (นายไพบูลย์ จุลภักดิ์) 

       ต าแหน่ง    ครู 
 

ลงชื่อ………….... ...……….……ผู้เหจนชอบโครงการ 
         (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย ) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ………… ……..…..ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นางวารินดา  จู้ห้อง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร   จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือการเรียนการสอนและการสอบ 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์  สพม. 12 ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1  
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ               วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย 
ลักษณะของโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 
(4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

  การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเตจมตามศักยภาพ มีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเปาาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนให้สูงขึ้น  
 1.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามกิจกรรมต่างๆ 
3. เป้ำหมำย 
  2.1 เชิงปริมำณ   
  2.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตาม มาตรฐาน
 การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์การ
 ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
  2.1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานสูงขึ้น 
    

2.2 เชิงคุณภำพ  
  2.2.1  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ม.3 และ ม.6     



 
 

  2.2.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูวิชาการของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการ 
พัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

4. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 1. ประชุมเสนอโครงการ 

2. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 

ตุลาคม  2563 คณะกรรมการ
วิชาการ 

2 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ตุลาคม2563 คณะกรรมการ
วิชาการ 

3 4. การด าเนินงานตามโครงการ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 
-      ประชุมสัมมนาคณะท างานฯ คณะกรรมการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง การ
สร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 -    จัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
-     จัดท าคลังข้อสอบ  

       -    ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง แนว
ทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      -     วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดท าแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ  
2564 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
วิชาการ 

4 
 

การติดตามประเมินผล วิเคราะห์ สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ประจ าปีการศึกษา 2563 

กันยายน  2564 คณะกรรมการ
วิชาการ 

 
5. งบประมาณ 
            งบประมาณ 30,060  บาท 
            รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุต่างๆในการเรียน 
การสอน การสอบ 

- 30,060   - 30,060   - 30,060   

รวม - 30,060   - 30,060   - 30,060   
 
 
 
 



 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเรจจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 
และ ม.6     
2. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครู
วิชาการของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ได้รับการ 
พัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 
 

1. สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม 
2. ตอบแบบประเมิน 
3. ตอบแบบส ารวจ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมินผล 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาอยู่ระดับดีขึ้นไป และมีพัฒนาการดีขึ้น  
 7.2 ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียน  
 

                 ลงชื่อ ……………… ……………..   ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                                             ต าแหนง่ครู 

 

                   ลงชื่อ ………………… ..……………..   ผู้เหจนชอบโครงการ 
                                                    (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 

   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

                 ลงชื่อ ………… ………………..   ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นางวารินดา  จู้ห้อง) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

โครงกำร   ห้องสมุด 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 และ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายแทนไท  ขาวทอง 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
ตามมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา มาตรา 24 (4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเนื่องจากห้องสมุด
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบ
ใหญ่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่านในยุคแห่งการสื่อสารเข้าสู่โลกดิจิตอลโลกแห่งการเรียนรู้ถูกย่อให้ใกล้ตัว
มนุษย์ ห้องสมุดจึงต้องมีการเคลื่อนไหว ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
 ดังนั้นเพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย งานห้องสมุดโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มาตรฐานส่งผลให้
นักเรียนรักการอ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมกับ                                           
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน 
3. เป้ำหมำย 
 3.1ด้านปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียน/บุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้จากห้องสมุดร้อยละ
100 
      3.1.2 นักเรียน/บุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีหนังสือ/สื่อเพียงพอต่อความต้องการร้อยละ
90 
      3.1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ICT ให้นักเรียน บุคลากร ชุมชน ได้ศึกษาค้นคว้าร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ 



 
 

  3.2.1 นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และคนในชุมชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
               3.2.2 นักเรียนรักการศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง 
               3.2.3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

4. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนงาน / โครงการของห้องสมุดและแผนพัฒนา
ห้องสมุดประจ าปีการศึกษา  2564 

ตุลาคม  2563 นายแทนไท   ขาวทอง 

2 พัฒนาระบบการให้บริการนักเรียนเกี่ยวกับการยืม – คืน
หนังสือ 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นายแทนไท   ขาวทอง 

3 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาร่วมกับทุกกลุ่มสาระ 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นายแทนไท   ขาวทอง 

4 พัฒนาระบบข้อมูล / สารสนเทศ / สถิติของงานห้องสมุดให้
มีประสิทธิภาพน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นายแทนไท   ขาวทอง 

5 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน / การควบคุมภายใน / คู่มือ
การปฏิบัติงานห้องสมุด 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นายแทนไท   ขาวทอง 

6 พัฒนาอาคารสถานที่ / วัสดุ / ครุภัณฑ์ / จัดท าทะเบียนคุม
หนังสือ / ครุภัณฑ์อ่ืนให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นายแทนไท   ขาวทอง 

7 ปรับซ่อม บ ารุงหนังสือท่ีช ารุดให้สามารถบริการได้ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ
2564 

นายแทนไท   ขาวทอง 

8 สรุปรายงานการติดตาม ประเมินแผนงาน /โครงการเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือพัฒนาบุคคลากรต่อไป 

กันยายน  2564 นายแทนไท   ขาวทอง 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบ 

ประมำณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด - - 2,000 2,000 - 2,000 
2 สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน

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

รวม - - 4,000 4,000 - 4,000 
 
 
 
 
 



 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลจกทรอนิกส์
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 

แบบส ารวจ บัญชีวัสดุ / ครุภัณฑ์ 

2. นักเรียน ครู  ผู้บริหารและชุมชนมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ 

แบบสอบถาม / แบบส ารวจ 

 
 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ห้องสมุดมีความทันสมัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยี ด้านสถานที่ และการจัด   
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

7.2 ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมกับ                                           
นักเรียน คร ูผู้บริหาร และคนในชุมชน 
 

ลงชื่อ............. ...............ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายแทนไท  ขาวทอง) 
                                                 ต าแหน่ง ครู 

     ลงชื่อ................ ...................ผู้เหจนชอบโครงการ 
    (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  ลงชื่อ............ ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

โครงกำร     พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวม  
แผนงำน   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม. 12 ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยทุธ์สถำนศึกษำ          ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายแทนไท  ขาวทอง 
ลักษณะของโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  ตุลาคม 2563   -  กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ............................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 นักเรียนเรียนรวมเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม  หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้  
ความสามารถ  มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ  พ่ึงพาตนเอง  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
รวมทั้งการช่วยกันสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป  การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเรียนรวมได้อย่างเตจม
ศักยภาพต้องด าเนินการอย่างมีระบบ  ตั้งแต่การค้นพบความพิการ  การบ าบัดรักษา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
การให้การศึกษา  การพัฒนาทักษะทางสังคม  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียน
เรียนรวมมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถให้เตจมศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่ม  
(Early – Intervention  Services)  ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  มุ่งเน้นการให้โอกาสการศึกษาที่
เท่าเทียมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการ
การศึกษาเพ่ือปวงชนที่ได้ก าหนดไว้อย่างขัดเจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องเก่ียวกับการะบวนการทาง
จิตวิทยา  ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเดจกท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  บุคคลเหล่านี้อาจมี
ปัญหาทางด้านการฟัง  การคิด การพูดคุยกับผู้อ่ืน  การอ่าน  และสะกดค า  หรือการเรียนวิชา  คณิตศาสตร ์ 
รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้และสติปัญญา  การได้รับบาดเจจบทางสมอง  ดิสเลจกเซีย   ดิสกราเซีย  
เคลื่อนไหว  ปัญญาอ่อน  ความบกพร่องทางอารมณ์  และความเสียเปรียบเทียบทางสภาพแวดล้อม ลักษณะ
ทั่วไปแนวคิดรวบยอด  การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์  บกพร่องทางการรับรู้  
การเคลื่อนไหว  มีอารมณ์ไม่คงที่  โยกตัวหรือผงกศีรษะย่อย ๆ มีพัฒนาการทางรางกายไม่คงที่  มีพฤติกรรมไม่
คงเส้นคงวา  เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเรียนรวม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวม
ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน  การเขียน  และการคิดค านวณ  ได้รับการพัฒนาอย่างเตจม
ศักยภาพ  และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเดจกปกติ 

 

 



 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และ การ

คิดค านวณ ของนักเรียนเรียนรวม  
2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ

อ่าน  การเขียน และ การคิดค านวณ  ของนักเรียนเรียนรวม 

3. เป้ำหมำย 
3.1  ด้ำนปริมำณ  

 3.1.1  ครูผู้สอน  มีสื่อ  หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรยีนเรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  100  เปอร์เซจน 

  3.1.2  ครูผู้สอน  สามารถผลิตสื่อ  หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนเรียนรวมเพียงพอต่อความต้องการ  100  เปอร์เซจน  

3.2  ด้ำนคุณภำพ  
  3.2.1  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  มีสื่อหรือนวัตกรรม  ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนเรียนรวม 
  3.2.2  โรงเรียนสื่อหรือนวัตกรรม  ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนเรียนรวม ซึ่ง
ผลิตโดยครูผู้สอนในโรงเรียน 

4. กำรด ำเนินงำน   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวำงแผน P 
- ด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มี

แนวโน้มเป็นนักเรียนเรียนรวม 
- จัดกลุ่มนักเรียน โดยใช้แผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล 

 
เดือน ต.ค. 
2563 
 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

2 ขั้นด ำเนินงำน  D 
- จัดท าแผนการจัดการศึกษา และ 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรม ส าหรับ

นักเรียนเรียนรวม 
- ด าเนินการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 

 
เดือน ต.ค. 
2563 
-  ก.ย. 2564 
 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ล ำดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  C 
- ดูพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน

เรียนรวม หลังใช้สื่อ นวัตกรรมที่โรงเรียน
จัดหา/ผลิต ขึ้น 

- ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เรียนรวม 

 
เดือน ก.ย. 
2564 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

4 ขั้นพัฒนำ แก้ไข ปรับปรุง  A 
- สอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการใช้

สื่อ นวัตกรรม ของนักเรียนเรียนรวม 
- พัฒนารูปแบบสื่อ นวัตกรรม รูปแบบการ

เรียนการสอนส าหรับนักเรียนเรียนรวม ให้
ดียิ่งขึ้น 

 
เดือน ก.ย. 
2564 

 
นายแทนไท  ขาวทอง 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 สื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียนเรียนรวม 

- - 500 500 - 500 

2 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
สื่อส าหรับจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนเรียนรวม 

- - 500 500 - 500 

รวม - - 1,000 1,000 - 1,000 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. กำรประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนจัดการเรียนรวมมี สื่อ/นวัตกรรมส าหรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียน นักเรียน
มีผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นขึ้น  โรงเรียนได้รับการ
นิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาพิเศษ  เพ่ิมความเข้มแขจงและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

-สังเกต 
-สอบถาม 
-ประเมินผล 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินผล 

2. ครูผู้สอนสามารถผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียน และ
ได้รับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ 

-.สังเกต 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต        - 
แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
7.2  ครูผู้สอนมีความสามารถในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
7.3  นักเรียนเรียนรวม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     7.4  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ  เพ่ิมความ
เข้มแขจงและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
          

ลงชื่อ............. ...............ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายแทนไท  ขาวทอง) 
                                                 ต าแหน่ง ครู 

     ลงชื่อ................ ...................ผู้เหจนชอบโครงการ 
    (นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย) 
                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  ลงชื่อ............ ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 

 



 
 

โครงกำร    พัฒนาบุคลากร 
แผนงำน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ข้อที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน           มาตรฐานที่  3 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภนาท รัตนคช 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 

............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 
(4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

    ดังนั้นการที่จะพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเรจจ สิ่งส าคัญอย่างยิ่งกจคือการพัฒนาระบบการท างาน
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต้องมีการพัฒนาและปรับ
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถ
น าไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างดียิ่งจากหลักการดังกล่าวโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการโครงการดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองทางการศึกษาและภาระงานทีได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์จากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งท่ี
เป็นหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาตนเอง ผู้เรียน องค์กร และเผยแพร่แก่
บุคลากรอ่ืน 

2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาาหมายของหลักสูตร 

2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



 
 

3. เป้ำหมำย 
1.1 ด้านปริมาณ 

1) ครูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงาน ร้อยละ 100 
2) ครูมีการท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะทุกคน 
3) ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
4) บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5) ครูได้เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและงานพิเศษอย่างน้อยภาคเรียนละ 

2 ครั้ง/คน หรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 
6) มีการนิเทศการสอนและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.2 ด้ำนคุณภำพ 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการประชุม อบรม สัมมนา

และศึกษาดูงาน 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางวิชาการ  
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. งบประมำณ 
            งบประมาณ 48,767 บาท 
            รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ   
1 ส่งครู บุคลลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

ประชุม อบรม สัมมนา ทุกกลุ่มสาระ และ
ทุกงานที่เกี่ยวข้อง 

- 40,000 - - 40,000 

2 ครูและบุคลากรได้เดินทางไปศึกษาดูงานทุก
กลุ่มสาระ และทุกงานที่เกี่ยวข้อง 

- 8,000 - - 8,000 

3 จัดท าข้อมูล การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
 

- - 767 - 767 

 รวม - 48,000 767 - 48,767 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมเสนอโครงการ ตุลาคม  2563 นายศุภนาท รัตนคช 
2 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 นายศุภนาท รัตนคช 
3 - การด าเนินงานตามโครงการ 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562  
 3.    ส ารวจข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
 4.    ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง      
4.       ส่งครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม 
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทุกกลุ่มสาระและทุกงานที่
เกี่ยวข้องตลอด ปีการศึกษา 2562 
6.      จัดท าข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ  
7.       ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
8.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา 2563 นายศุภนาท รัตนคช 
 

4 
 

การติดตามประเมินผล/รายงาน 
 

ตลอดปีการศึกษา 2563 นายศุภนาท รัตนคช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.ครูและบุคลากรทางการ  
 ศึกษาร้อยละ 100 ร่วมประชุม 
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทุกงาน
ที่เก่ียวข้อง 

รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

แบบรายงานผลการไปราชการ 

2.ครูและบุคลากรทางการ  ศึกษา
มีผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการประชุม / อบรม / สัมมนา 
/ ศึกษาดูงาน 

2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางวิชาการ 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

                                  ลงชื่อ........... ..............ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
                                                              (นายศุภนาท รัตนคฃ) 
                                                                     ต าแหน่งครู 

                                     ลงชื่อ.......... .............. ผูเ้หจนชอบโครงการ 
                                                                      (นายศุภนาท  รัตนคข)           
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร 
 

                                                      ลงชื่อ........ ............... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      ( นางวารินดา จู้ห้อง ) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร     พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
แผนงำน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่  2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางปราณี   รัตนะ  
ลักษณะโครงกำร           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม   2563  –   30  กันยายน   2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 
           หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์
ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความ
สนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคล 
          องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กจคือการที่ 
โรงเรียนมีสถานที่ที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม และมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคที่ครบ
ครัน  สุขภาพอนามัยที่แขจงแรง  สมบูรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการใช้งานและการจัดการเรียนรู้  อีก
ทั้งการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
         จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการพัฒนางานฝ่าย
บริหารทั่วไปขึ้น  เพ่ือให้การด าเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และพัฒนา
ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

          3.  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเรจว เป็นธรรม  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 ด้านปริมาณ 

         - นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย  
ร้อยละ  80  
                  - บริเวณพ้ืนที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม มี
ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอ  ร้อยละ  100 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
          - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
         - บริเวณพ้ืนที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม มี
ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอ  ร้อยละ  100 
 
 

4. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่       กิจกรรม/ขั้นตอน  ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
3 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
 

ประชุมเสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
1. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 
2. กิกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย 
    การมีส่วนร่วม 
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
4.กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
การติดตามประเมินผล 
 1. ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
2. น าผลการปะเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 

–  
กันยายน  2564 

 
 
 
 

กันยายน 2564 
 

ครูปราณี    รัตนะ 
        คณะครู  
 
ครูอรพิน  นาควงค์ 
 
 

ครูปราณี   รัตนะ 
 
ครูแทนไท  ขาวทอง 
 
ครูปราณี    รัตนะ 
 

      
 

 

 
 
 
 
 



 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ - - 2,301 2,301 - 2,301 
2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

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

3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมโรงเรียน 

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

4 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

รวม - - 15,301 15,301 - 15,301 
 

6. กำรประเมินผล  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ฝ่ายบริหารทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การท างานอย่างเพียงพอ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. บริเวณอาคารเรียนและสถานที่มีความ
สะอาดสวยงามมีความมั่นคงแขจงแรง 
ปลอดภัย 

สังเกต แบบสังเกต 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2  มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.3  มีการจัดเกจบข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

          7.4  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

    ลงชื่อ................... .......................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางปราณี  รัตนะ ) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

                 ลงชื่อ................ .............................ผู้เหจนชอบโครงการ 
( นางปราณี  รัตนะ ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 



 
 

กิจกรรม   พัฒนางานธุรการ 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                         และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
สนองมำตรฐำน สพฐ.   มาตรฐานที ่2 
กลุ่มงำนรับผิดชอบ  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวอรพิน  นาควงค์ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง     
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 

...................................................................................................................................................... ................ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้จัดท า การรับ การส่ง การเกจบรักษา การยืม จนถึงการท าลาย
เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเรจว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 1.๒ เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระท าเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล 
สถิติของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเรจว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 1.๓ เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเก่ียวกับวิธีการและการด าเนินการ
ในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ด าเนิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  รวดเรจว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
2. เป้ำหมำย 
 2.๑ ผลผลิต  
  2.๑.๑ งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเรจว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   
  2.๑.๒ งานทะเบียนและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเรจว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน   
  2.๑.3 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามก าหนด   
 
 2.๒ ผลลัพธ์ 

  2.๒.๑ ช่วยสนับสนุนแผนงานอ่ืนให้ประสบผลส าเรจจลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.๒.๒ ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเรจว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดท าได้รวดเรจวขึ้น 
  2.๒.3 ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานฝ่ายงานต่าง ๆ  
หรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ 

 



 
 

3. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ ต.ค.63 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค.63 ผู้บริหาร 
3 ประชุมคณะท างาน  ต.ค.63 ผู้บริหาร 
4  ด าเนินงานตามโครงการ   
  ๔.๑ จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่

เกี่ยวข้อง 
ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.๒ จัดท าปาาย  ข้อมูล  และสถิติต่าง 
ๆ 

ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.๓ ด าเนินงานธุรการ ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
  ๔.๔ งาน My-Office ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.5 งานติดตามและรายงาน ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
  ๔.6 รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ

กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.7 จัดเกจบเอกสารและหนังสือ
ราชการ 

ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.8 งานจดบันทึกและรายงานการ
ประชุม 

ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

  ๔.9 บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 
  ๔.๑0 งานท าลายเอกสารและหนังสือ

ราชการ 
ต.ค.63-ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

5 นิเทศ  ก ากับ และติดตามผล ก.ย.64 ผู้บริหาร 
6 ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย.64 คณะท างาน 
7  สรุปและรายงานผล ก.ย.64 น.ส.อรพิน นาควงค์ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมำณ เงิน
นอกงบ
ประ 
มำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานธุรการ - - 2,301 2,301 - 2,301 

รวม - - 2,301 2,301 - 2,301 

 



 
 

6. กำรประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
-  ร้อยละ  90  ของบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง
ได้รับการบริการด้านธุรการมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

- ร้อยละ  90  ของการปฏิบัติงานธุรการ
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเรจว  ถูกต้องตาม
แนวปฏิบัติ 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เอกสาร หลักฐาน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 มีระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวงานธุรการเป็นปัจจุบัน 
 7.2 มีเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  
 7.3 มีวัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับการบริหารจัดการ มีคุณภาพ 
 7.4 บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ ได้รับการบริการ สนับสนุน   การอ านวย
ความสะดวกอย่างถูกต้อง รวดเรจว         
 7.5 บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ธุรการได้ถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
                     (นางสาวอรพิน นาควงค์)                            
                      ครูธุรการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม     พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุม่บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางปราณี   รัตนะ  
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม   2563  –   30  กันยายน   2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.  เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและถ่วงดุลและ

ใช้หลักธรรมาภิบาล 
          3.  เพ่ือพัฒนาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
2. เป้ำหมำย 

2.1 ด้านปริมาณ 
         โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ด้านคุณภาพ 
           คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

ประชุมเสนอกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 
  - ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 - ก าหนดแผนงาน / กิจกรรม 
-  ประชุมสัมมนา คณะครูเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการ/มอบหมายงาน ตามความรู้ 
ความสามารถ 
- จัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียนให้
บุคลากรได้ถือปฏิบัติ 
- ประเมินผลภายในของโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
การติดตามประเมินผล 
1. ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผล
การด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 
2. น าผลการปะเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 
 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 

–  
กันยายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2564 
 

นางปราณี    รัตนะ 
        คณะครู  

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

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

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



 
 

5. กำรประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลและใช้หลัก   
ธรรมาภิบาล 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1   โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
6.2   มีการจัดการที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
  

     ลงชื่อ................. .........................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                
                                               ( นางปราณี    รัตนะ )                                               
                                   ต าแหน่ง   ครู                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม        พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
แผนงำน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    2  
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      บริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นายธเนศ สมาพงษ์  
ลักษณะกิจกรรม                 ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน       ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม  เข้าร่วมหรือ 
ส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
 

2.เป้ำหมำย   
 2.1 ด้ำนปริมำณ   
  2.1.1 อาคารสถานที่  บริเวณภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีน่าท างานน่าเรียน 

2.1.2บรรยากาศส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกัน 
2.1.3 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  และพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น 

 2.2 ด้ำนคุณภำพ 
       2.2.1 บริเวณ อาคารสถานที่สะอาด  มีความสวยงามน่าอยู่ น่าเรียน 
  2.2.2 บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2.2.3 อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 
 
 

3. กำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

เสนอกิจกรรม 
ประชุมและ วางแผน 
อนุมัติกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

นายธเนศ สมาพงษ์ 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
นายธเนศ สมาพงษ์ 
ผู้บริหาร 
คณะครูทั้งหมด 

 
 



 
 

4.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

 
5.กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมิน เครื่องมือ 
1. บริเวณอาคารสถานที่มีความสะอาดสวยงามมี
ความมั่นคงแขจงแรง ปลอดภัย 

สังเกต แบบสังเกต 

 
6.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บริเวณ อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียว มีแหล่งเรียนรู้ และเอ้ือต่อการเรียน 
การสอนและท าให้คุณภาพงานมีมาตรฐานสูงขึ้นมีจิตส านึกที่ดีในการท างานร่วมกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้รวดเรจวยิ่งขึ้น 

   

          ลงชื่อ.... ....ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    
          (นายธเนศ สมาพงษ์) 
                  ต าแหน่งครู 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
งบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ด าเนินการตามกิจกรรม - 10,000 - 10,000 - 10,000 
2 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - - - -  

รวม - 10,000 - 10,000 - 10,000 



 
 

 
กิจกรรม        พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
แผนงำน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา      
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
                                              พ้ืนฐาน 
        ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    มาตรฐานที่  2  
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      บริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นายศุภนาท รัตนคช   
ลักษณะกิจกรรม                 ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน       ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.2  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 1.3  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ. 
 1.4  เพื่อผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
 
2. เป้ำหมำย 
 2.1 เชิงปริมำณ 
  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.1.2ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 เชิงคุณภำพ 
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. กำรด ำเนินงำน 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม  2563 นายศุภานาท รัตนคช 
2 เสนอกิจกรรมขออนุมัติ ตุลาคม 2563 นายศุภานาท รัตนคช 

3 แต่งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 นายศุภานาท รัตนคช 

4 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน ตุลาคม 2563 นายศุภานาท รัตนคช 

5 ด าเนินงานตามกิจกรรม ตุลาคม 2563- 
กันยายน2564 

นายศุภานาท รัตนคช 

6 การติดตามประเมินผล / รายงานผล กันยายน 2564 นายศุภานาท รัตนคช 

4.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วางแผนจัดท ากิจกรรม - - - - - - 
2 เสนอกิจกรรมขออนุมัติ - - - - - - 
3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน - - - - - - 
4 ด าเนินงานตามกิจกรรม - - 500 500 - 500 
5 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - 500 500 - 500 

รวม - - 1,000 1,000 - 1,000 
5. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  มีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน   

1.  ประเมินการท างานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
2.  ประเมินคุณภาพระบบการท างานที่
เน้นความร่วมมือกัน 
3.  ประเมินเอกสารหลักฐานที่จัดท าข้ึน 
4.  สังเกตสภาพจริงที่เป็นผลมาจากการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

1. แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน   

2.  ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ศึกษาธิการ   

1.  ตรวจสอบร่องรอยการท างาน  เช่น  
เอกสารหลักฐานที่จัดท าข้ึน 
2.  สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบประกันคุณภาพภายใน 

1. แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง   

3.  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

1. สัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
2. สอบถามความคิดเหจนต่อระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

1. แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมใน
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
2. แบบสอบถามความคิดเหจนต่อ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 



 
 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ให้ได้ 
 6.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียน จะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระบบเพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากขึ้น 
 6.3 ได้รับค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่โรงเรียน
จะได้น าผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินไป 
อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 6.4 เกิดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพร้อมและสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ. ได้ในที่สุด    
 
 

   ลงชื่อ… ….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
    (นายศุภานาท รัตนคช)   
                           คร ู   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร     ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน 
แผนงำน            ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่  2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางปราณี   รัตนะ  
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม   2563  –   30  กันยายน   2564 

1. หลักกำรและเหตุผล 
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545   และ 
(ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2553  หมวด  1  มาตรา  6   การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้ก าหนดให้โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  ซึ่งการจัด
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนเป็นอย่างมากเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของ
นักเรียน 
            ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซม  ปรับปรุงท านุบ ารุง รักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียน อาคาร  สถานที่ต่างๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ให้บริการต่อชุมชน  สภาพของ
อาคารเรียนต้องมีความแขจงแรงทนทานและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       2.  เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       3.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    4.  เพ่ือให้นักเรียนมีครุภัณฑ์อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพ
แขจงแรงเหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

3. เป้ำหมำย 
3.1 ด้านปริมาณ 

         -  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
3.2 ด้านคุณภาพ 
        -  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่       กิจกรรม/ขั้นตอน  ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 

ประชุมเสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
1. กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
2. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผล 
1. ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
2. น าผลการปะเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 
 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 

 
ตุลาคม  2563  –  
กันยายน  2564 

 
 
 
 
 

กันยายน  2564 
 

นางปราณี    รัตนะ 
        คณะครู  
 
 
 
นางปราณี    รัตนะ 
นางปราณี    รัตนะ 
 
 
 
 

นางปราณี    รัตนะ 
 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประม
ำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ - - 10,000 10,000 - 10,000 
2 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 
 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

รวม - - 11,000 11,000 - 11,000 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. กำรประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
3. สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

สอบถาม/สัมภาษณ์ 
ประเมินโครงการ 

แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  นักเรียนมีครุภัณฑ์  อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมีสภาพแขจงแรงเหมาะสม

ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  100 
 

                                         ลงชื่อ................... .......................ผู้เสนอโครงการ                
( นางปราณี  รัตนะ ) 

                                                         ต าแหน่ง  ครู                                                     
 

               ลงชื่อ..................... ........................ผู้เหจนชอบโครงการ 
( นางปราณี  รัตนะ ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

                      ลงชื่อ.............. ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       ( นางวารินดา จู้ห้อง )  
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กิจกรรม        ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
แผนงำน        สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                              และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ข้อ  ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                              และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      บริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นายธเนศ สมาพงษ์   
ลักษณะกิจกรรม                 ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน       ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  เพ่ือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
 3.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
2.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  -  วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
 เชิงคุณภาพ 

-  วัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม 2563 นายธเนศ สมาพงษ์   
2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2563 นายธเนศ สมาพงษ์   
3 ด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 63 – ก.ย.64 นายธเนศ สมาพงษ์   
 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน ตุลาคม 63 – ก.ย.64 นายธเนศ สมาพงษ์   
 3.2 ด าเนินงานซ่อมแซมตามขั้นตอน ตุลาคม 63 – ก.ย.64 นายธเนศ สมาพงษ์   

4 ประเมินผล ก.ย. 64 นายธเนศ สมาพงษ์   
5 สรุป รายงานผล ก.ย. 64 นายธเนศ สมาพงษ์   

 
 



 
 

 
 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รำยกำร 

เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 
3 ด าเนินงานตามโครงการ       
 3.1 ก าหนดขั้นตอน

ปฏิบัติงาน 
- - - - - - 

 3.2 ด าเนินงานซ่อมแซม    - 10,000 - 10,000 - 10,000 
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
5.1 ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
5.3 สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
6.  ผลกำรที่คำดว่ำจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

            ลงชื่อ............. ..............ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                           (นายธเนศ สมาพงษ์) 
                             ต าแหน่งครู 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม     พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหาร  
จัดการ 

แผนงำน     แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    ข้อที่ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                         และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ บริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ     นางปราณี รัตนะ 
ลักษณะโครงกำร           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  เดือนตุลาคม  2563  ถึง เดือนกันยายน  2564 
1. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รายงานข้อมูลสนเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    ทันตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนมีระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนอย่างเตจมศักยภาพ 
2. เป้ำหมำย 
 2.1 ด้ำนผลผลิต  
  2.1.1 กลุ่มงานของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ   
โปรแกรมต่างๆ ใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงาน    
  2.1.2 ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้น าระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน
ใช้ในการดูแลนักเรียน 
  2.1.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนอย่างเตจมศักยภาพ 

2.2 ด้ำนผลลัพธ์ 
  2.2.1 กลุ่มงานของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีข้อมูลสารสนเทศและสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2.2 ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   น าระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียนในการดูแล
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนอย่างเตจม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  งบประมำณ 
 งบประมาณ  1,000  บาท 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่าวัสดุอิเลจกทรอนิกส์ใน

ระบบสารสนเทศ 
- - - - - - 

2 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา - - 1,000 1,000 - 1,000 
รวม - - 1,000 1,000 - 1,000 

4. วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม  2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม  2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- ส ารวจสภาพการใช้งานของ
คอมพิวเตอร์  ตัวรับและส่งสัญญาณ
อินเตอร์เนจต   

- เสนอจัดซื้อหรือซ่อม ให้วัสดุ
อิเลจกทรอนิกส์ใช้งานได้ 

- จัดหาและจัดซื้อสื่อการสอนตาม
ความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระไว้
บริการนักเรียน 

ตุลาคม 2563  ถึง  
กันยายน  2564 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและ 
นางปราณี รัตนะ 

4 การติดตามประเมินผล ตุลาคม  2563   และ
กันยายน  2564 

นางปราณี รัตนะ 
 

 
5.  กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  กลุ่มงานของโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
ร้อยละ  100  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ   
โปรแกรมต่างๆ ใช้ในการบริหารจัดการ
ตามภารกิจของกลุ่มงาน 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

2. ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  
100  ได้น าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระดับชั้นเรียนในการดูแลนักเรียน 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

3. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อย
ละ  100  ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนอย่างเตจมศักยภาพ 

 
ส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 



 
 

6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารที่น าไปใช้เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร 
 6.2 ครูได้รับข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียน ที่สามารถน ามาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 นักเรียนพึงพอใจในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     ลงชื่อ............. .......ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                              (นางปราณี รัตนะ) 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงกำร   ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
แผนงำน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                                          และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
  
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที ่2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางปราณี  รัตนะ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 
......................................................................................................................................................................................................................... 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา มาตรา 48 ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้ง
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์กา รเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา   
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 
18 สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดังนั้นทางโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จึงได้เหจนความส าคัญของการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการจัด
การศึกษา และสนองนโยบาย จึงได้ร่วมมือกับชุมชนจัดท า โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาขึ้น เพ่ือจัดสรร จัดหาทรัพยากรน ามาใช้ในการจัดการศึกษา  
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.3  เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.4  เพ่ือให้ชุมชนเหจนความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
3.  เป้ำหมำย 

3.1 ด้านปริมาณ 
     - โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการระดมทุนเพ่ือการศึกษา  ร้อยละ  80 
     - โรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ร้อยละ  80 
     - การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  ร้อยละ  100 
              - ชุมชนเหจนความส าคัญของการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพ่ือการศึกษา ร้อยละ  
80 

3.2 ด้านคุณภาพ 



 
 

      - มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ร้อยละ 80 
               - มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ร้อยละ 80 
               - ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  ร้อยละ 100 
               - ชุมชนร้อยละ  100  เหจนความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
4.  กำรด ำเนินงำน 

ที ่       กิจกรรม/ขั้นตอน  ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 
  2 
3 

 
 

 
 
 
 

 

ประชุมเสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
  
กิจกรรม  ท.ส.พ. สัมพันธ์ 
1) ส ารวจรายชื่อศิษย์เก่า 
2) เลือกประธานสมาคมศิษย์เก่าและเลือก
คณะกรรมการด าเนินงาน 
3) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4) จัดกิจกรรม ท.ส.พ. สัมพันธ์ เพื่อหา
ทรัพยากรทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
5) จัดท ารายงานผลเผยแพร่ 
6) สรุปผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน  2564 

 
 
 
 

 

ครูปราณี    รัตนะ 
        คณะครู  
 
 
ครูปราณี   รัตนะ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมวันสถำปนำโรงเรียนและระดมทุนเพื่อ
กำรศึกษำ 
1) แต่งตั้งคณะท างาน 
2) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3) จ าหน่ายลจอตเตอรี่เพื่อการกุศล 
4) จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ 14 
มกราคม  ของทุกปี โดยการท าบุญเลี้ยงพระ 
และการเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า  ท.ส.พ.  
5) ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก 
ภาคีเครือข่าย 
5) จัดส่งหนังสือขอบคุณ 
6) สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ตุลาคม 2563 
–  

กันยายน  2564 
 
 
 
 

 

 
ครูปราณี   รัตนะ 
 
 

 

4 การติดตามประเมินผล 
1. ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
2. น าผลการปะเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 
 

กันยายน  2564 
 

ครูปราณี    รัตนะ 
 



 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 

คณะครูในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร่วมระดมทุนในการด าเนินการก่อน จ านวน  62,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรม  ท.ส.พ. สัมพันธ์ 
 

- - - - 2,000 2,000 

2 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและ
ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
 

- - - - 60,000 60,000 

รวม - - - - 62,000 62,000 
6. กำรประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีทุนการศึกษา สอบถาม แบบสอบถาม 
2. ครูมีสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 

สังเกต แบบสังเกต 

4. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

สังเกต แบบสังเกต 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทุนการศึกษา  
2. ครูมีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 3. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชนเหจนความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 

                                    ลงชื่อ................. ..................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางปราณี  รัตนะ) 
                                    ต าแหน่ง   ครู   

       ลงชื่อ...................... ....................ผู้เหจนชอบโครงการ 
          ( นางปราณี  รัตนะ ) 
                                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  

       ลงชื่อ............... ............ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นางวารินดา จู้ห้อง ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  



 
 

โครงกำร     พัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๑  มาตรา
ที่ ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และ
คุณธรรม  และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตร ๒๓ การ
จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นตามส าคัญทั้ง
ความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  มาตรา 
๒๔(๔)  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัดและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันกจต้องให้บริการแก่บุคคลในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเรจวซึ่งกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณประกอบด้วยกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี กิจกรรมพัฒนาการเงินและ
พัสดุ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 

จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินโครงการพัฒนากลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ  เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ระบบงานการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  

 2.2 เพ่ือให้บุคลากรทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของงานการเงินและบัญชี เพื่อจะได้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้มีเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารงานการเงินครบเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 2.4 เพ่ือให้การจัดเกจบเอกสารทางการเงินและบัญชี แบบฟอร์มงานการเงินมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ100 



 
 

     3.1.2 งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ100 
3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1 การบริหารงานการเงินของโรงเรียนร้อยละ 100 พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
     3.2.2 การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนร้อยละ 100 ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

4. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม /ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอโครงการ ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
3 ด าเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- พัฒนางานการเงินและพัสดุ 
- งานสาธารณูปโภค 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง  
และนายสิทธิโชค 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน กันยายน 2564 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- - 2,000 2,000 - 2,395 

2 กิจกรรมพัฒนางาน
การเงินและพัสดุ 

- - 6,767 6,767 - 8,000 

3 กิจกรรมงาน
สาธารณูปโภค 

- 156,000 - 156,000 - 156,000 

รวม - 156,000 8,767 164,767 - 164,767 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. บุคลากรผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานร้อยละ100 

-การสังเกต 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2.กลุ่มงานบริหารงบประมาณมีวัสดุ 
อุปกรณ์และเอกสารที่เก่ียวกับงาน
การเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ 
100 

- การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 การบริหารงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนร้อยละ 100 พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 

7.2 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนร้อยละ 100 ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

            ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง)   
                  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   

    ลงชื่อ                ผู้เหจนชอบโครงการ 
          (นางสาวนิสารัตน์ บญุคล่อง) 

           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

    ลงชื่อ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางวารินดา  จู้ห้อง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม     จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐาน 2   
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง  
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1   เพ่ือก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินงานของกิจกรรม กิจกรรม และการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา         

1.2   เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
2. เป้ำหมำย 

2.1 ด้านปริมาณ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน  6  เล่ม       

2.2 เชิงคุณภาพ 
 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90  
3. กำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 

ประชุมเสนอกิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  จัดซื้อวัสดุ 

ตุลาคม 2563 
ตุลาคม 2563 
 
ตุลาคม –พฤศจิกายน 2563 

นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

 
 
 
 

4 

-  ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
       ประจ าป ี
   - เสนออนุมัติแผนปฏิบัติงาน 
       ประจ าป ี
การติดตามประเมินผล 
1.ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้อง
สรุปผล 
2.น าผลการปะเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีต่อไป 

ตุลาคม 2563 
 
ตุลาคม 2563 
 
กันยายน 2564 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบ 
ประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดท าเอกสาร - - 500 500 - 500 
2 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร - 500 - 500 - 500 
3 กิจกรรมประชุม ครู 

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

รวม - 1,500 500 2,000 - 2,000 
  

5. กำรประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน  
 

รายงาน รายงานการใช้งบประมาณ
ของกิจกรรม 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

            ลงชื่อ               ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                     (นางสาวนิสารตัน์ บุญคล่อง)   
                            ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

กิจกรรม     พัฒนาการเงินและพัสดุ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ระบบงานการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของงานการเงินและบัญชี เพื่อจะได้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้มีเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารงานการเงินครบเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 2.4 เพ่ือให้การจัดเกจบเอกสารทางการเงินและบัญชี แบบฟอร์มงานการเงินมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2. เป้ำหมำย 

2.1 ด้านปริมาณ 
     2.1.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร้อยละ100 
     2.1.2 งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารที่เก่ียวกับงานการเงินพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ100 
2.2 ด้านคุณภาพ 
     2.2.1 การบริหารงานการเงินของโรงเรียนร้อยละ 100 พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
     2.2.2 การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนร้อยละ 100 ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม /ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- วางแผนและขออนุมัติกิจกรรม 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ

ทะเบียนควบคุมเงินประเภท
ต่างๆ 

- จัดท าเอกสารแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 

- ตรวจสอบบัญชี 
- จัดท าแบบประเมินและน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์ สรุป
รายงาน 

ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง  
และนายสิทธิโชค 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน กันยายน 2564 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

 
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วางแผนและขออนุมัติกิจกรรม - - - - - - 
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และทะเบียน

ควบคุมเงินประเภทต่างๆ 
- - 4,967 4,967 - 4,967 

3 จัดซื้อแบบฟอร์มเก่ียวกับการเงิน - - 1,000 1,000 - 1,000 
4 จัดท าทะเบียนควบคุมการรับ-

จ่ายเงินประเภทต่างๆ 
- - 300 300 - 300 

5 ตรวจสอบบัญชี - - - - - - 
6 จัดท าแบบประเมินและน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์ สรุปรายงาน 
- - 500 500 - 500 

รวม - - 6,767 6,767 - 6,767 
 



 
 

 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ100 

-การสังเกต 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2.งานการเงินมีวัสดุ อุปกรณ์และ
เอกสารที่เกี่ยวกับงานการเงินพียงพอต่อ
การใช้งานร้อยละ 100 

- การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 การบริหารงานการเงินของโรงเรียนร้อยละ 100 พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 

6.2 การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนร้อยละ 100 ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

 

   ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง)   

                ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม     งานสาธารณูปโภค 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สพฐ.  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๔  พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง  
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้งานสาธารณูปโภคด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  
 1.2 เพ่ือให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 
 1.3 เพ่ือให้การบริหารงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เป้ำหมำย 

2.1 ด้านปริมาณ 
     2.1.1 บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานร้อยละ 100 
     3.1.2 งานสาธารณูปโภคมีเพียงพอต่อการใช้งานร้อยละ 100 
2.2 ด้านคุณภาพ 
     2.2.1 การบริหารงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  100 และพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
     2.2.2 งานสาธารณูปโภคด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องร้อยละ 100    
             ถูกต้องตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

3. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม /ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอกิจกรรม ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 
3 ด าเนินงานตามกจิกรรม 

- วางแผนและขออนุมตัิกิจกรรม 
- จัดระบบงานสาธารณูปโภค 
- จัดท าเอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับ

การเงินและพสัด ุ
- ตรวจสอบบญัช ี
- จัดท าแบบประเมินและน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์ สรุปรายงาน 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 
2564 

นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน กันยายน 2564 นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
  -งบเงินอุดหนุน  จ านวน 156,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบ 
ประมำณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วางแผนและขออนุมัติกิจกรรม - - - - - - 
2 ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนเช่น 

ค่าไฟ ค่าน้ าประปา ค่าอินเตอร์เนจต 
ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

-  156,000 156,000 - 156,000 

รวม - - 156,000 156,000 - 156,000 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
สาธารณูปโภคมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานร้อยละ100 

-การสังเกต 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2.งานสาธารณูปโภคมีเพียงพอต่อการ
ใช้งานร้อยละ 100 
 

- การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 การบริหารงานสาธารณูปโภคของโรงเรียนร้อยละ 100 พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ 
6.2 การใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนร้อยละ 100 ถูกต้องตามระเบียบและสามารถ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

   ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง)   

                 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
     

 
 
 



 
 

โครงกำร        พัฒนาบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงำน        การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                                              และเสมอภาค 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                               และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    มาตรฐาน 1   
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      กิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นายณัฎฐพล  ไม้เรียง  ,นายธเนศ  สมาพงษ์ 
ลักษณะกิจกรรม                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน      ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
                 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 
มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การ
จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา  
 ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย วิถีพุทธ 
การปาองกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
อีกท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  จะเป็นสิ่งเสริมสร้างให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแขจงมากยิ่งข้ึน 
               จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงพัฒนาบริหารฝ่าย
กิจการนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกๆด้าน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วย และส่งเสริมพัฒนาเตจมตาม ศักยภาพ เป็นคน ที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา  
             2.2  เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านวิถีพุทธ และการ
ปาองกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
              2.3. เพ่ือส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เตจมตามศักยภาพ
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม 
              2.4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเหจนอกเหจนใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 
 



 
 

3. เป้ำหมำย 
       3.1. เชิงปริมาณ 

3.1.1. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม    
        ตามความเป็นจริง  

            3.1.2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมมีแบบฟอร์มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นแบบ  
                    เดียวกัน ครบถ้วน และง่ายต่อการน าไปใช้ 
            3.1.3 ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม 
    3.2 ด้านคุณภาพ   
           3.2.1. นักเรียนร้อยละ 90  ได้รับการพัฒนาเตจมตาม ศักยภาพ เป็นคน ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย   
                    อารมณ์  สังคม และ สติปัญญา  
          3.2.2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
          3.2.3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  เรียนรู้ 
                   อย่างมีความสุข  
4. กำรด ำเนินงำน 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเสนอกิจกรรม / กิจกรรม ต.ค. 63 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. 63 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3 ด าเนินงานตามกิจกรรม ต.ค. 63  -ก.ย.

64 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4 การติดตามประเมินผล/รายงาน ก.ย.64 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - 2,000 1,000 3,000 - 3,000 
2 กิจกรรมคัดกรอง  ติดตาม

นักเรียน และช่วยเหลือ
นักเรียน 

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

3 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 4,500   4,500 - 4,500 
4 กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
 500 500 1,000 - 1,000 

5 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน 

-  1,500 1,500 - 1,500 

6 กิจกรรม การปาองกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส์ 

2,000 2,000 1,034 5,034 - 5,034 

7 เยาวชนท าดีวิถีพุทธ  500 500 1,000  1,000 
รวม 17,534 



 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเรจจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

๑. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม 

สังเกต ประเมินความพึง
พอใจ   สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ 

สังเกต   ประเมินความ
พึงพอใจ   สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     7.1 นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุน 
     7.2 โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนด้านส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านวิถีพุทธ และการ 
         ปาองกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
     7.3 เกิดความเข้าใจกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในระบบการ  
            ดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน  
    7.4  นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์และเกิดความภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว 
 
                     

                             ลงชือ่....... ...........ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายธเนศ  สมาพงษ์) 

                 ต าแหน่งครู   
 

              ลงชื่อ.............. ..........ผู้เหจนชอบโครงการ 
                       (นายณัฎฐพล  ไม้เรียง) 

                       หัวหน้ากลุม่บริหารกิจการนักเรียน 
   

                                                 ลงชื่อ............ ...................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางวารินดา  จู้ห้อง)                                             
         ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม        ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
แผนงำน        การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                             และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    2  
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      กิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นายณัฎฐพล  ไม้เรียง ,นายธเนศ สมาพงษ์ 
ลักษณะกิจกรรม                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน      ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. วัตถุประสงค์ 

1 .เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู   และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา    นักเรียนที่มี 
   พฤติกรรมไม่พึงประสงค์    มีปัญหาด้านการเรียน  ด้านทุนการศึกษา 

2.  เป้ำหมำย 
  1. ร้อยละ 90  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน 

   ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  2. ร้อยละ 90  ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู   และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา   

    นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์    มีปัญหาด้านการเรียน  ด้านทุนการศึกษา 
 
3.  กำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอกิจกรรมการเพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการ ต.ค. 63 นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 
2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 63 นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 
3 ประชุมวางแผนงาน พ.ย. 63 คณะครูทุกท่าน 
4 ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ธ.ค. 63   

ภาคเรียนที่ 2/2563 
คณะครูทุกท่าน 

5 ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน มี.ค. 64  
ภาคเรียนที่ 2/2563 

คณะครูทุกท่าน 

6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ธ.ค. 63 
ภาคเรียนที่ 2/2563 
มี.ค. 64 
ภาคเรียนที่ 2/2563 
 

นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 
นายธเนศ  สมาพงษ์ 

 
 



 
 

4.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม /รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 วางแผนจัดท ากิจกรรม - - - - - - 
2 เสนอกิจกรรมขออนุมัติ - - - - - - 
3 วางแผนรูปแบบด าเนินงาน - - - - - - 
4 ด าเนินงานตามกิจกรรม - - 3,000 3,000 - 3,000 
5 ประเมินผล / สรุปรายงานกิจกรรม - - - - - - 

รวม - - 3,000 3,000 - 3,000 
 

 
5. กำรติดตำมและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเรจจ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด 
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

-สรุปและรายงานผลการ
จัดกิจกรรมประชุม 
 
 

-แบบบันทึกการจัด
กิจกรรมประชุม 
 

ครูที่ปรึกษา 

2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

สรุปผลความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 

-แบบประเมินความ                
พึงพอใจ 

นายณัฎฐพล  
ไม้เรียง 

 
6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงสภาพปัญหา 
    
 

              ลงชื่อ................. ..............ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                    (นายณัฎฐพล  ไม้เรียง) 
                                                                  ต าแหน่งครู 

                                                       ลงชื่อ............... ............ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                    (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
                                                                  ต าแหน่งครู 
 
 

 



 
 

กิจกรรม        คัดกรอง  ติดตาม  นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน        การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                              
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                              และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    1    
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      กิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นายณัฎฐพล  ไม้เรียง ,นายธเนศ  สมาพงษ์ 
ลักษณะกิจกรรม                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน      ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
.................................................................................................... ......................................................................... 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเตจมตามศักยภาพเป็นคนที่ 
                สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 1.2 เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทาง 
        สังคมท่ีดีงาม 
 1.4 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเหจนอกเหจนใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และ 
       ผู้ปกครอง 
 1.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน และหน่วยงาน 
                อ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  เป้ำหมำย 
    เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

 1.  นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมทุกคน ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ เหมาะสม 

               ตามความเป็นจริง 

 2. มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและง่ายต่อการ 

       น าไปใช้ 
 3. ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือ     

                   นักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

            นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนที่ 
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญามีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู  ผู้ปกครอง 

เพ่ือนนักเรียน    เป็นไปด้วยดีและอบอุ่นนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
 



 
 

3. กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม/ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

1. ประชุมคณะครู ชี้แจงก าหนดวัตถุประสงค์และเปาาหมาย ต.ค. 2563 นายณัฎฐพล ไม้เรียง 
2. แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 2563  

3. ก าหนดเครื่องมือและจัดท าเครื่องมือ ต.ค. 2563  

4. ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ต.ค. 2563  

5.ปฏิบัติตามแผน 

   -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบเป็น
รายบุคคล 

-คัดกรองผู้เรียนเพื่อจ าแนกผู้เรียนออกเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 

-ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ในด้านต่าง ๆ  ให้ผู้เรียน
พัฒนาเดจกตามศักยภาพ 

-พัฒนาระบบข้อมูลและภูมิความรู้ที่ทันสมัย  เป็นประโยชน์และ
จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียน แนวทางการดูแลช่วยเหลือ และการส่งต่อผู้เรียน 

-ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

-จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือปาองกัน แก้ไข และการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคน รวมทั้งผู้ที่มี 
ความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผู้มีปัญหา
ชีวิตและสังคมให้สามารถพัฒนาตนได้เตจมศักยภาพ ร่วม
จัดบริการต่าง ๆ   
-ติดตามผล และประเมินผล 
 

พ.ย. 63– มี.ค. 64 ครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. งบประมำณ       จ านวน  1,500  บาท 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ รวม 

1 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูผูเ้รียนทีต่นเองรับผดิชอบ
เป็นรายบุคคล 

  500 500  500 

2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรยีน แนวทางการดูแล
ช่วยเหลือ และการส่งต่อผู้เรียน 

      

3 ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

500   500  500 

4 จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรยีน เพื่อปาองกัน 
แก้ไข และการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนทุกคน รวมทั้งผู้
ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ตลอดจนผู้มีปญัหาชีวิตและสังคมให้สามารถพัฒนา
ตนไดเ้ตจมศักยภาพ ร่วมจัดบริการต่าง ๆ   

500   500  500 

 รวม 1000  500 1,500  1,500 
 

4. กำรติดตำมประเมินผล/ระดับควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเรจจ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 
 
 
 

สังเกต สอบถาม  สัมภาษณ์และทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบนักเรียนรายบุคคล  
สรุปผลการคัดกรอง 
บันทึกการช่วยเหลือเบื้องต้น   
บันทึกการให้ค าปรึกษาเพื่อนนักเรยีนที่
ปรึกษา  สังเกต  สอบถาม  แบบรายงาน
การ  

แบบบันทึกการสังเกต 
 แบบบันทึกการสอบถาม   
แบบบันทึกพฤติกรรม  
สรุปผลการคัดกรอง 
บันทึกการช่วยเหลือเบื้องต้น 
 
 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  
    2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

    3. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน   ผู้ปกครอง  ชุมชน  

                                            
                                        

              ลงชื่อ................. ..............ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                    (นายณัฎฐพล  ไม้เรียง) 
                                                               ต าแหน่งครู 

                                                       ลงชื่อ............... ............ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                    (นายธเนศ  สมาพงษ์) 
                                                                  ต าแหน่งครู 
 



 
 

กิจกรรม        เยี่ยมบ้าน 
แผนงำน        การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12       ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                              และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    1 
กลุ่มงำนรับผิดชอบ      กิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นายณัฎฐพล ไม้เรียง  
ลักษณะกิจกรรม                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินงำน      ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2 เพ่ือโรงเรียนสามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
 3 เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง 
2. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ  
 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้น ม.1   ม.4   ครูทีป่รึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีท่ีมีปัญหา    
   เชิงคุณภำพ 
 เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง  และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3. วิธีด ำเนินกำร 
ที ่

กิจกรรม/ ขั้นตอน 
 
ระยะเวลำเนินกำร 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - จัดครูรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษานักเรียน 
    - จัดเตรียมแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
    - จัดท าก าหนดการการออเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง 
       เยี่ยมบ้านนักเรียน 

ต.ค.63  กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2 ครูที่ปรึกษาวางแผนร่วมกับนักเรียนในการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

พ.ย.63 1. ครูที่ปรึกษา 
2. นักเรียน 

3 ครุที่ปรึกษาส่งหนังสือนัดหมายผู้ปกครอง พ.ย.63 ครูที่ปรึกษา 

4 ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    4.1 สืบค้นข้อมูลพื้นฐานและที่เป็น 

พ.ย.63 – ส.ค.64 ครูที่ปรึกษา 



 
 

          ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4.2 บันทึกข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน 
          นักเรียน 
    4.3 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนวทาง 
          พัฒนา/หรือแก้ปัญหานักเรียน 

5  ครูที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและรายงาน
ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ 

ส.ค.2564 ครูที่ปรึกษา 

6  ครูที่ปรึกษาเสนอแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน ส.ค.2564 ครูที่ปรึกษา 
7 ประเมินผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ส.ค.2564 กลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 
8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเป็นภาพรวม

ของโรงเรียน 
 
ส.ค.2564 

 
นายณัฎฐพล 

4. งบประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดแบบฟอร์มเอกสารเยี่ยมบ้าน   1,000 1,000  1,000 
2 ค่าเดินทางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ของครูที่ปรึกษา 
3,500   3,500  3,500 

 รวม 3,500  1,000 4,500  4,500 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเรจจ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
นิเทศการด าเนินงานแก่บุคลากร 
 

 

สังเกต สอบถาม  สัมภาษณ์และ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบนักเรียน
รายบุคคล  สรุปผลการคัดกรอง 

บันทึกการช่วยเหลือเบื้องต้น   
บันทึกการให้ค าปรึกษาเพ่ือน
นักเรียนที่ปรึกษา  สังเกต  
สอบถาม  แบบรายงานการ  

แบบบันทึกการสังเกต 

 แบบบันทึกการสอบถาม   
แบบบันทึกพฤติกรรม  
สรุปผลการคัดกรอง 

บันทึกการช่วยเหลือเบื้องต้น 
 

 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1 โรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 

2 โรงเรียนมีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึงจากครูที่ปรึกษาและโรงเรียน 
 4 เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียน 

                                              ลงชื่อ........... ....................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                            (นายณัฎฐพล  ไม้เรียง) 

                                                                      ต าแหน่ง ครู 



 
 

กิจกรรม   ส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                          และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 และ 2 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายณัฎฐพล ไม้เรียง 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
..................................................................................................... ..................................................................... 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพ่ือให้นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเหจนความส าคัญของรูปแบบการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย 
 1.2 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนได้น าหลักและวิฝีการประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียม  
อารยประเทศ 
2. เป้ำหมำย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตระหนักและเหจนคุณค่าของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการประชาธิปไตยได้ถูกต้องและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
แก่บุคคลอ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.กำรด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนอกิจกรรม 
 

ตุลาคม 2563 นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ตุลาคม 2563 นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

3 การด าเนินงานตามกิจกรรม 
-ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน    
-จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
2561 
-ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยโดย
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน      
-ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย 
-จัดกิจกรรมเลือกตั้งและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการนักเรียน  
-น าคณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน 
-จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ปีการศึกษา 2/2563 
-  1/2564 

นายณัฎฐพล ไม้เรียง 

4 
 

การติดตามประเมินผล/รายงาน กันยายน 2564 นายณัฎฐพล  ไม้เรียง 

 
4.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

ประชาธิปไตย 
- - - - - - 

2 จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน - 500 -   500 - 500 
3 จัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสาร  - 500   500 - 500 

รวม  500 500 1,000 - 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

สอบถาม / ทดสอบ แบบสอบถาม / แบบทดสอบ 

2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภานักเรียนร้อยละ100 

นักเรียนลงชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

รายชื่อนักเรียนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

3.นักเรียนจัดปาายนิเทศเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยได้ร้อยละ 100 

นักเรียนจัดปาายนิเทศ ปาายนิเทศ 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนเกิดความตระหนักเหจนความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 6.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจหลักการ วิธีการจัดการปกครอง การด าเนินชีวิตตามระบอบ  
ประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 
 6.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 
 
 

   ลงชื่อ........... ..................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                   (นายณัฎฐพล  ไม้เรียง) 
                    ต าแหน่งคร ู
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม   เยาวชนท าดีตามวิถีพุทธ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม. 12  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ข้อ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                          และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายณัฎฐพล ไม้เรียง 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพุทธศาสนา 
 1.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
2. เป้ำหมำย 

2.1 ด้านปริมาณ   
  2.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้เรียนรู้หลักธรรมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของศาสนาพุทธ    
  2.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามวิถีทางของศาสนาพุทธ  
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา 
  2.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90  ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาพุทธมี
ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข 
  2.2.3 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 90 มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรม- 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 



 
 

 
3.วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
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ประชุมเสนอโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินงานตาม
โครงการ 
   -  จัดซื้อวัสดุ 
   -  จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูสอนสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 
   -  จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   -  จัดกิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
   -  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แปล 
   - แผ่เมตตา (แปล) และ สงบนิ่ง สมาธิ ตอนเช้าก่อน
เรียน 
    -   กิจกรรมประจ าวันศุกร์สุดสัปดาห์กิจกรรมสวด
มนต์ สรภัญญะอาราธนาศีล อาราธนาธรรมอาราธนา
พระปริตร 
    - กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนากับพระครู 
    - กิจกรรมลูก ท.ส.พ.เข้าวัดทุกวันพระ คณะครูและ
นักเรียน คนในชุมชน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่วัด  
  - กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ สรภัญญะ   ,
มารยาทไทย 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

 
ตุลาคม 63 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 2564 
 

นายณัฎฐพล ไม้เรียง   
คณะครู  
คณะกรรมการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามประเมินผล 
1.ส ารวจความคิดเหจนผู้เกี่ยวข้องสรุปผล 
2.น าผลการปะเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี 
ต่อไป 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ  รวม 

1 กิจกรรมบรรยายธรรม 300 - - 300 - 300 
2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม - 200 500 700 - 700 
3 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์ 

สรภัญญะ ,มารยาทไทย 
- - - - - - 

รวม 300 200 500 1,000 - 1,000 
5. กำรประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม 
ทักษะการด าเนินชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนา 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม และมี
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

             ประเมิน 
             สังเกต 

แบบประเมิน 
             แบบสังเกต 

 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมร้อยละ 100 ได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมและการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 6.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนามีความกตัญญู 
กตเวทีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 6.3 นักเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

    ลงชื่อ......... ......................ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
                (นายณัฎฐพล ไม้เรียง) 
         ต าแหน่ง ครู 
 
    
 
 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรม    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
แผนงำน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์  สพม.12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่  1 
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางปราณี     รัตนะ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม   2563  –   กันยายน   2564 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
1.2   เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
1.3   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเหจนคุณค่าของการออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ 
1.4   เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.5   เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
1.6   เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์มาใช้ในงานพยาบาล 
1.7   เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและการรักษาสุขภาพแก่บุคลากรและนักเรียน 
1.8   เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักเรียนที่เจจบป่วย 

2.  เป้ำหมำย 
2.1  ด้ำนปริมำณ 

2.1.1   นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
2.1.2   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ   100    มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ 
2.1.3   นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้ตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่าง
น้อย 
            ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
2.1.4   นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  100 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา 
           สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  

     2.1.5   หอ้งพยาบาลมีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์มาใช้ในงานพยาบาลเพียงพอแก่บุคลากร
และนักเรียน 

2.2  ด้ำนคุณภำพ 
2.2.1    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  80   มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
2.2.2    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  80   น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 



 
 

2.2.3    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  100 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  
 2.2.4    นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้ตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 

      2.2.5    นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดี  สมบูรณ์  แขจงแรงเป็นไปตามเปาาหมายของ 
                      กระทรวงศึกษาธิการ 

3. กำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเสนองานในกิจกรรม ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

3 
 
 

ด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 
-  จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน
และบุคลากร 
- บริการด้านอนามัยในโรงเรียน 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
- จัดโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
- จัดกิจกรรมออกก าลังกาย  กีฬาและนันทนาการ 
- จัดให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
-ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมโรงอาหารสะอาด 
 - จัดกิจกรรม  To be number  one 
- จัดกิจกรรมน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ 
- จัดกิจกรรมสุขาน่าภิรมย์ 
- จัดกิจกรรมฟันสะอาด  เหงือกแขจงแรง 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
- จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน 
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
- จัดบอร์ดส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย 
-พัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ 

 
 
 
 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

 
20  กรกฎาคม 
2564 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
งานอาคารสถานที่ 
 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครสูิทธิโชค งามสุทธิ์ 
ครูที่ปรึกษา 
งานบุคลากร 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครสูิทธิโชค งามสุทธิ์ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 
ครูปราณี   รัตนะ 

4 -การติดตามประเมินผล/รายงานผล   
-น าผลการประเมินวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข
ในปีต่อไป 
 

 ครูปราณี   รัตนะ 
 

 



 
 

4.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
  
 

ที ่
 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
  รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่ายาและเวชภัณฑ์ - - 1,500   1,500   - 1,500   

 รวม - - 1,500   1,500   - 1,500   
 
5.   กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  วิธีกำรวัดและประเมินผล        เครื่องมือที่ใช้ 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่วางไว้ 

 
-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสอบถาม 

การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ -สังเกต  

ส ารวจความคิดเหจนของครู  นักเรียน  และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 

-สังเกต 
-ส ารวจความคิดเหจน 

-แบบส ารวจความคิดเหจน 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์และร่างกายแขจงแรง   

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสอบถาม 

ให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่าง  รวดเรจวและเป็น
กันเอง 

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสอบถาม 

6.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1   นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 
6.2   นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แขจงแรงสมบูรณ์ 
6.3   นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

 
 

ลงชื่อ................. ....................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                               (นางปราณี     รัตนะ) 
                                                    ต าแหน่ง   ครู     
 
 
 
 
 



 
 

     แผนกำรปฏิบัตงิำนตำมกิจกรรมในงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพของโรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม 
อ ำเภอทุ่งใหญ่          จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    เขต   12 
 
ล ำดับที่ องค์ประกอบ

ที ่
งำน  /   กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ หมำย

เหตุ 
1 1 จัดท าแผนและนโยบาย ต.ค. 2563 คณะกรรมการ

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

 

2 จัดท ากิจกรรมร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

ต.ค. 2563 คณะกรรมการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

 

3  จัดสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อ
สุขภาพอนามัยของ
นักเรียนและบุคลากร 

ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

งานอาคารสถานที่ 
   ครูทุกคน 

 

4 บริการด้านอนามัยใน 
โรงเรียน 

ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

ครูปราณี   รัตนะ  

5 จัดสุขศึกษาในโรงเรียน ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

ครูสิทธิโชค 
 

 

6 จัดโภชนาการและ
อาหารที่ 
ปลอดภัย 

ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

ครูปราณี     รัตนะ 
ครูที่ปรึกษา 

 

7 จัดกิจกรรมออกก าลัง
กาย  กีฬาและ
นันทนาการ 

ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

ครูสิทธิโชค 
คณะกรรมการ
นักเรียน 

 

8 จัดให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนทางสังคม 

ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

ครูที่ปรึกษา  

9 ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ใน 
โรงเรียน 

ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

2  นิเทศงานในกิจกรรม ต.ค. 2563  -  
ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 

3  สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. 2563 ครูปราณี     รัตนะ  
4  รายงานผลการจัด

กิจกรรม 
ก.ย. 2564 ครูปราณี     รัตนะ  

 



 
 

กิจกรรม   การปาองกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
แผนงำน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 12  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อ ๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
                                          และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  1   
กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  กิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายณัฎฐพล  ไม้เรียง, นายธเนศ  สมาพงษ์ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
..................................................................................................... ..................................................................... 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นการเฝาาระวังเดจกนักเรียนกับสารเสพติด 
1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เดจกมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่เดจกนักเรียน 
1.4  เพ่ือให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ชู้สาว   สื่อลามกอนาจาร 
1.5 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์และการปาองกัน ตนเองจากเอดส์
ให้แก่นักเรียน 

2. เป้ำหมำย 
2.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.1.2 ครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 เชิงคุณภาพ 

2.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งพิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. กำรด ำเนินงำน 
วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ เปาาหมาย/ตัวชี้วัดความส าเรจจ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

   1. วางแผนการด าเนินงาน 
   2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 63 
 

ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 
 

2  ขั้นด าเนินการ 
   1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน  
    2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
    3. กิจกรรมการปาองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีดังนี้ 

พ.ย. 63  
 
 

 



 
 

ที ่ เปาาหมาย/ตัวชี้วัดความส าเรจจ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมให้ความรู้สู่นักเรียน 
- กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

พ.ย. 63 
 ถึง ก.ย.64 
 
 

ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

3  ขั้นติดตามและประเมินผล 
1. สรุปและรายงานผล 

ก.ย. 64 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

4.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด - - 4,000 4,000 - 4,000 
2 ค่าน้ ามันรถติดตามนักเรียน - 1,034 - 1,034 - 1,034 

รวม - 1,034 4,000 5,034 - 5,034 
5. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเรจจ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ความพึงพอใจ 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะชีวิต มี
ทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- สังเกตการร่วมกิจกรรม 
 

-แบบสังเกต 

 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 เดจกนักเรียนลด  ละ  เลิก  สารเสพติด  
5.2 เดจกนักเรียนใช้เวลาว่างท ากิจกรรมแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
5.3 นักเรียนได้รู้ถึงโทษ   และการปาองกันตนเองให้พ้นจากสารเสพติด 
5.4  โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ชู้สาว   สื่อลามกอนาจาร 
5.5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์และการปาองกัน ตนเองจากเอดส์ 

ลงชื่อ…… ……….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
                       (นายณัฎฐพล ไม้เรียง)                            
                           ต าแหน่งคร ู

ลงชื่อ……… …….ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
                       (นายธเนศ  สมาพงษ์)                            
                               ต าแหน่งครู 


