
     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๑ 
 

บริบทของโรงเรียน 

๑. ข้อมูลทัว่ไป 

 ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา โรงเ รียนปากแพรกวิทยาคม ตั้ งอยู่ เลขท่ี  ๒๓๑ ถนน สุราษฎร์ธานี – 
นครศรีธรรมราช อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย ์๘๔๓๔๐ โทรศพัท์ ๐๗๗-๒๕๙๓๓๓ 
โทรสาร ๐๗๗-๒๕๙๓๓๓  e-mail pakprak๐๒๘@gmail.com website www.pakprak.ac.th 
 ๑.๒ ประกาศจดัตั้ง เม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๓ 
 ๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ๑.๔ มีเขตพื้นท่ีบริการในอ าเภอดอนสัก ๓ ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลดอนสัก ต าบลปากแพรก ต าบลไชยคราม 

และต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์
 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ๒.๑ ผู ้อ  านวยการโรงเรียน ช่ือนางสาวด าหริ จันทชูโต วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท สาขา
ภาษาองักฤษ ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบนั 
 ๒.๒ ประวติัยอ่ของโรงเรียน 

 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ สังกดั
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ริมถนนหลวงสาย ๔๐๑ สายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช หลกักิโลเมตรท่ี ๕๕ 
เลขท่ี ๒๓๑ หมู่ท่ี๑ ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๔๐ มีพื้นท่ี๓๕ ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีดินป่า
สงวนไชยคราม-ประดู่ กรมป่าไมอ้นุมติัให้เขา้ใช้ประโยชน์ ตามประกาศกรมป่าไม ้ฉบบัท่ี     ๑๖๑/๒๕๓๓ 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ 

โรงเรียนได้เปิดท าการสอนคร้ังแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ โดยเป็นหน่วยการเรียน(สาขา) ของ
โรงเรียนดอนสักผดุงวทิยไ์ดเ้ปิดรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวนรับได ้๔๖ คน ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์
จากสภาต าบลปากแพรก ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้๙ เป็นห้องเรียน
ชัว่คราว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ สภาต าปากแพรกไดจ้ดัสร้างอาคารชัว่คราวจ านวน ๑ หลงัจ านวน ๔ ห้อง เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท บนท่ีดินของโรงเรียน (สนามฟุตบอลในปัจจุบนั) 

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งเป็นโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ประกาศ  ณ วนัท่ี 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ ให้ นายทนุ นิตย์นรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ ปฏิบติัหน้าท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนปากแพรกวทิยาคมอีกต าแหน่งหน่ึง 

mailto:pakprak028@gmail.com
http://www.pakprak.ac.th/
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วนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ กรมสามญัศึกษา ไดอ้อกค าสั่ง ๓๖๕๖/๒๕๓๓ ให ้นายชยัวฒัน์        แกว้บวั
ทอง ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย ์มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนเม่ือวนัท่ี ๒๗ มีนาคม 
๒๕๓๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุมติัให้เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามค าสั่งกรม
สามญัศึกษาท่ี ๓๖๘/๒๕๔๐ ลงวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนไดรั้บรางวลัหอ้งสมุดดีเด่น จากสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 
วนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๔ นายพรชยั ปลอดจินดา ผูอ้  านวยการโรงเรียนตะกุกใตศึ้กษาไดรั้บแต่งตั้งให้

มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ นายส าราญ  เผอืกคง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชยับุรีพิทยา ไดรั้บการแต่งตั้งให้มาด ารง

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
วนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕  นายประยงค ์ อินนุพฒัน์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันอก  ไดรั้บแต่งตั้งให้มา

ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม  
วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นห้วยด่าน ไดรั้บแต่งตั้ง

ใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
วนัท่ี ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๖๒  นางสาวด าหริ   จนัทชูโต  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ไดรั้บ

แต่งตั้งใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
๒.๓ ค าขวญัของโรงเรียน     ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  อยูอ่ยา่งมีความสุข  สนุกกบัการท างาน 
 
๒.๔ อตัลกัษณ์ของผูเ้รียน  คุณธรรมน าความรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 
๒.๕ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  บรรยากาศน่าอยู ่ เรียนรู้หลากหลาย  สวนป่ามากมาย   พรรณไมม้ากมี 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

  
คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

งานบริหารงาน
วชิาการ 

งานบริหารงาน
งบประมาณ 

งานบริหารงาน
บุคคล 

งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

งานบริหารงาน
กจิการนักเรียน 

- งานหลกัสูตรและการสอน 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานทะเบียน 
- งานวดัผลและเทียบโอนผลการเรียน 
- งานศูนยส่ื์อ/แหล่งเรียนรู้ 
- งานห้องสมุด 
- งานวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานรับนกัเรียน 
-  ง านพัฒนาข้อมู ลสารสน เทศด้าน
วิชาการ 

- งานแผนและสารสนเทศ 
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
- งานบริหารการเงินและบญัชี 
- งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานระดมทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานเล่ือนเงินเดือน 
-  ง านก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วินั ย  คุ ณธ ร รม 
จริยธรรม และประวติับุคลากร 
- งานขอเคร่ืองราชยอิ์สริยาภรณ์ 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
- งานวางแผนอัตราก าลัง และก าหนด
ต าแหน่ง 
-  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร 
- งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
- งานประกนัสงัคม 

 

- งานอาคารสถานท่ี 
- งานส่ิงแวดลอ้มและสาธารณูปโภค 
- งานโสตทศันูปกรณ์ 
- งานประชาสมัพนัธ์ 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานสมัพนัธ์ชุมชน 
- งานร้านคา้สวสัดิการ 
- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานส ามโนผูเ้รียน ( DMC ) 
- งานสารบรรณ 
- งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
- งานพนกังานบริการ 
 
 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 
- งานระดบัชั้นและครูท่ีปรึกษา 
-  ง า น เ ว ร ป ร ะ จ า ว ัน แ ล ะ เ ว ร
รักษาการณ์ 
- งานพฒันาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 

๒.๖ ระบบโครงสร้างการบริหาร 
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๓. ข้อมูลจ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียน 

    ๓.๑ ขอ้มูลจ านวนหอ้งเรียนและจ านวนนกัเรียนยอ้นหลงั ๓ ปี 

 
ระดบัชั้น 

จ านวนหอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 

      

ม.๑ ๒ ๒ ๒ ๖๕ ๔๗ ๖๓ 

ม.๒ ๒ ๒ ๒ ๕๑ ๖๕ ๔๘ 
ม.๓ ๒ ๒ ๒ ๕๖ ๔๕ ๕๗ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๑๗๒ ๑๕๗ ๑๖๘ 

ชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

      

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓๔ ๔๑ ๔๑ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓๓ ๓๕ ๓๕ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๒๗ ๒๓ ๒๒ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙๔ ๙๙ ๙๘ 

รวมทั้งส้ิน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๒๖๖ ๒๕๖ ๒๗๖ 
 
 

๓.๒ จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 ๓.๓  มีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม      คน 

 ๓.๔  มีนกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ        คน 

 ๓.๕  มีนกัเรียนปัญญาเลิศ  ๔๐  คน   

        ( เกรดเฉล่ีย ๓.๕ ข้ึนไป ทั้งปีการศึกษา) 

 ๓.๖  มีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ    คน 

 ๓.๗  จ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง (เฉล่ีย)  ๒๔ คน 

 ๓.๘  สดัส่วนครู : นกัเรียน =     ๑ : ๑๓ 

 ๓.๙  จ านวนนกัเรียนออกกลางคนั  ๒ คน 

 ๓.๑๐ สถิติขาดเรียน  ๕  คน/วนั  คิดเป็น 

         ร้อยละ     ๑.๗๔  

 

   

ระดบัช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๒๗ ๓๔ ๖๑ 

ม.๒ ๓๐ ๓๒ ๖๒ 

ม.๓ ๑๗ ๓๑ ๔๘ 

รวม ๗๔ ๙๗ ๑๗๑ 

ม.๔  ๑๒ ๓๒ ๔๔ 
ม.๕ ๑๖ ๒๕ ๔๑ 

ม.๖ ๑๒ ๒๓ ๓๕ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ 
รวมทั้งหมด ๑๑๔ ๑๗๓ ๒๘๖ 
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๓.๑๑ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลั หน่วยงานทีม่อบ
รางวลั 

สถานศึกษา 
 ผา่นการประเมินโรงเรียนคณธรรม ของสพฐ. ระดบั ๒ 

ดาว  
สพม สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร 

ผู้บริหาร 

นางสาวด าหริ  จนัทชูโต 
 ไดรั้บการยกยอ่งเป็นผูบ้ริหารดีเด่น เน่ืองจากวนัครู ๑๖ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

 กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 
ส านกังานเครือข่าย
องคกรงดเหลา้ (สคล.) 
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งประเทศ
ไทย 

ครู นางสาวนิศานาถ  เงินสยาม 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัอ าเภอ เน่ืองในวนัครูประจ าปี 

๒๕๖๔ 
นายนิพนธ์  โสภา 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัอ าเภอ เน่ืองในวนัครูประจ าปี 

๒๕๖๔ 
  

นางพนสัดา  วมิล 

 
อ าเภอดอนสัก 
 
 
อ าเภอดอนสัก 
 
 
 
อ าเภอดอนสัก 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลั หน่วยงานทีม่อบ
รางวลั 

 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัอ าเภอ เน่ืองในวนัครูประจ าปี 

๒๕๖๔ 

นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั เน่ืองในวนัครูประจ าปี 

๒๕๖๔ 
นางจีรพงค ์ทองใหญ่ 
 ครูผูส้อนดีเด่น ระดบัจงัหวดั เน่ืองในวนัครูประจ าปี 

๒๕๖๔ 
นางสกุลตลา  มคัราช 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
 ครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในวนัครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

ศึกษาธิการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 
ศึกษาธิการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
องคกรงดเหลา้ (สคล.) 
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

นักเรียน ๑. ด.ญ. ณฐัภรณ์  บุญศรี 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินแข่งขนัคดัลายมือภาษไทย

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

วชิรวชิาการ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

๑. น.ส. ปาณิตา  สังขท์อง 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการกล่าวสุนทร

พจน์ภาษไทย “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” 

วชิรวชิาการสุราษฎร์
ธานี 

๑. เด็กหญิงดรุณี  อินทร์ด า 
 ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเขียนเรียงความ 

“วชิรวชิาการสุราษฎร์ธานี” ระดบัชั้น   ม.1 – ม.3 
 

วชิรวชิาการสุราษฎร์
ธานี 

๑. น.ส.โสภิตา อินทร์แกว้ วชิรวชิาการสุราษฎร์
ธานี 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลั หน่วยงานทีม่อบ
รางวลั 

 ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการเขียนเรียงความ 
“วชิรวชิาการสุราษฎร์ธานี” ระดบัชั้น   ม.4 – ม.6 
 

๑. น.ส.รุ้งนภา สมคัรสมาน 
๒. น.ส.โสภิตา อินทร์แกว้ 
 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัการ

ประกวดเรียงความ หวัขอ้ “ออมกบักอช. เพื่อความ
มัน่คงในอนาคต 

กองทุนการออม
แห่งชาติ 
ร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

 

 

 
 
๔. ข้อมูลบุคลากร   
 ปัจจุบนัสถานศึกษามีครูและลูกจา้ง ดงัน้ี 
     ๔.๑  จ านวนครู พนกังานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๒๖ คน แยกเป็น 
   ๔.๑.๑   ขา้ราชการครู  ๑๗ คน 
   ๔.๑.๒   พนกังานราชการ  ๑ คน 
   ๔.๑.๓   บุคลากรทางการศึกษา  -  คน 
     ๔.๒  อตัราจา้ง  (ครู)  จ  านวน  ๔  คน  แยกเป็น 
   ๔.๒.๑   อตัราจา้งจากเงินงบประมาณ        จ  านวน  ๑ คน 
   ๔.๒.๒   อตัราจา้งจากเงินนอกงบประมาณ   จ  านวน  ๓ คน 
    ๔.๓   ลูกจา้ง  จ  านวน  ๓  คน  แยกเป็น 
  ๔.๓.๑   ลูกจา้งประจ า   ๑  คน 
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  ๔.๓.๒   ลูกจา้งชัว่คราวจากเงินงบประมาณ  ๒  คน 
    ๔.๔    จ  านวนครูประจ าการ พนกังานราชการ และอตัราจา้งครูท่ีมีวุฒิ/วชิาเอก  
  ๔.๔.๑   วฒิุทางการศึกษา 
 

ที่ วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
พนักงานราชการ 

ครูอตัราจ้าง/
ลูกจ้าง 
(จ านวน) 

รวม 

๑ ปริญญาเอก - - - - 
๒ ปริญญาโท ๑ ๓ - ๔ 
๓ ปริญญาตรี - ๑๔ ๗ ๒๑ 
๔ ต ่ากวา่ปริญญาตรี - - ๑ ๑ 

รวมทั้งส้ิน ๑ ๑๗ ๘ ๒๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔.๒  ครูประจ าการ 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/วทิย

ฐานะ 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวนช่ัวโมง 
ที่ได้รับ 

การพฒันา/ปี 

๑ นายธนโรจน์ ก  าเหนิดมณี ๕๙ ๓๒ ครู คศ. ๒ ค.บ. สงัคมศึกษา 
 

สงัคมศึกษา  
ม.๓,๔,๖ 

๒๐ 

๒ นายพงศส์นิท ศรีปานนิล ๔๗ ๒๔ ครู คศ.๒ ค.บ. ดนตรีศึกษา 
 

ดนตรี 
 ม.๑-๖ 

๒๐ 

๓ นายชูชยั ไชยวิก ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๒ ค.บ. วิทยา 
ศาสตร์ทัว่ไป 

วิทยฯ์  
ม.๑ - ม. ๖ 

๒๐ 

๔ นายสญัญา  จนัทร์ร่ม ๔๓ ๑๒ ครู คศ.๒ ค.บ. 
 

อุตสาห 
กรรมศิลป์ 

การงานอาชีพฯ 
ม.๑-๖ 

๒๐ 

๕ นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล ๔๑ ๑๔ ครู ค.ศ.๓ วทบ.   เคมี 
 

วิทยฯ์ ม.๒ 
เคมี ม.๔,๕,๖ 

๒๐ 

๖ นายนิพนธ์ โสภา ๓๗ ๑๑ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๒๐ 
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 ม.๑-๓ 
๗ นายสิทธิเดช โสมปาน ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ม.๒,๓,๔,๕ 
๒๐ 

๘ นางจีรพงค ์ทองใหญ่ ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๓ กศ.บ. ฟิสิกส์  
 

ฟิสิกส์  
ม.๓,๔-๖ 

๒๐ 

๙ นางกนกกาญจน์ จนัทร์รงค ์ ๕๙ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.ม การสอนสงัคม
ศึกษา 
 
 

สงัคมศึกษา 
ม.๓,๔,๕,๖ 
ประวติัศาสตร์ 
ม.๔,๕ 

๒๐ 

๑๐ นางสาวพนิดา ดวงศิริ ๒๘ ๑ ครูผูช่้วย ค.บ. ภาษา 
องักฤษ 

ภาษาองักฤษ 
ม.๒,๕,๖ 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/วทิย

ฐานะ 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวนช่ัวโมง 
ที่ได้รับ 

การพฒันา/ปี 
๑๑ นางจุไรวรรณ เอ่ียมสามโคก ๔๕ ๑๔ ครู คศ.๓ วท.บ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยฯี 
ม.๑-๖ 

๒๐ 

๑๒ นางพนสัดา วิมล ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๔,๖ 

๒๐ 

๑๓ นางสุภาภรณ์ ขาวผ่อง ๔๕ ๑๗ ครู คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
 

เทคโนโลยฯี 
ม.๒,๓,๔,๕ 
เกษตร ม.๔ 
 

๒๐ 

๑๔ นางสาวสุทธิลกัษณ์ เก้ือดว้ง ๓๘ ๖ ครู คศ.๑ ศศ.บ ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 

ทศันศิลป์ 
ม.๑-๖ 

๒๐ 

๑๕ นางสาวสกุลตลา แยม้เนตร ๓๑ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 
ม.๑,๓,๔ 

๒๐ 

๑๖ นางสาวธญัญพิ์ชชา  
จนัทร์เสถียร 

๓๑ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๒,๔,๖ 

๒๐ 

 
 

๔.๔.๓ พนกังานราชการ 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงนิ 

๑ นางสาวรจนา  ฟ้อนร าดี ๔๕ ๑๐ ค.บ. บรรณารักษศ์าสตร์ การใชห้้อง 
สมุด ม.๑-๕ 

งบประมาณ 

 

   
๔.๔.๔ ครูอตัราจา้ง 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงนิ 

๑ นางสาวนิศานาถ เงินสยาม ๔๑ ๑๗ คศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

คหกรรม 
 ม.๑-๖ 

งบประมาณ 

๒ นายนิยม บุญช่วยส่ง ๓๖ ๑๑ ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา  
ม.๑-๖ 
พลศึกษา  
ม.๑-๖ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๓ นางสาววรวรรณ บุญราช ๒๕ ๒ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.๑ - ๖ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๔ Mrs. Mirafe Gaddao ๕๑ ๓  Baehelor of 
Secondary 
Education 

ภาษาองักฤษ 
ม.๑-๖ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๔.๔.๕ บุคลากร 
 
ที ่ ช่ือ – สกลุ อายุ วุฒ ิ ต าแหน่ง 

๑ นางสาวภทันารี กล่ินแกว้ ๓๘ ศศ.บ. ครูพ่ีเล้ียงนกัเรียนพิการเรียนร่วม 
๒ นางสาวนุศรินทร์ อินทร์แกว้ ๓๓ บธบ. พ่ีเล้ียงนกัเรียนพิการเรียนร่วม 
๔ นางพิรพร บุญพฒัน ์ ๔๐ วท.บ. เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
๔ นายพะเนิน ชูมณี ๕๖ มธัยมศึกษาตอนปลาย ช่างปูน ๔ 

 

 

 

 

๕.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่แหล่งเรียนรู้และการใช้ 

  ๕.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ  านวน  ๑๓ หลงั  ไดแ้ก่ 

  ๑)  อาคารเรียน    จ านวน  ๘  หลงั 

  ๒)  อาคารเอนกประสงค ์   จ านวน  ๕  หลงั 

 ๕.๒  จ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด  ๑๒  หอ้งเรียน   

 ๕.๓   หอ้งสมุด มีหนงัสือทั้งหมด  ๑๑,๕๘๙  เล่ม  จ  าแนกเป็น ๑๑  ประเภท 

 ๕.๔   คอมพิวเตอร์  จ  านวน   ๕๒   เคร่ือง 
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   ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ   ๑๑     เคร่ือง 

   ใชเ้พื่อการเรียนการสอน  ๔๑ เคร่ือง 

   ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต -      เคร่ือง 

 

 

 

 

 

๕.๕   แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ที่ ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
๑. หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์     ๓ 
๒. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์     ๒ 
๓. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา         ๑ 
๔. หอ้งสมุด ๑ 
๕. หอ้งศิลปะ ๑ 
๖. หอ้งคหกรรม ๑ 
๗. หอ้งโสตทศันศึกษา ๑ 
๘. หอ้งดนตรี ๑ 
๙. หอ้งปฏิบติัการช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ๑ 
๑๐. หอ้งประชาสัมพนัธ์ - 
๑๑. หอ้งแนะแนว - 
๑๒. เรือนพยาบาล ๑ 
๑๓. หอ้งประวติัศาสตร์ ๑ 
๑๔. หอ้งอาเช่ียน ๑ 
๑๕. หอ้งเรียนร่วม ๑ 
๑๖. หอ้งทูบีนมัเบอร์วนั ๑ 
๑๗. หอ้งปฎิบติัการเกษตร ๑ 
๑๘ หอ้งเกียรติยศ ๑ 

รวมทั้งส้ิน ๑๙ 
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๕.๖   แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดบัช้ัน /จ านวนคร้ัง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑. วดัสวนเวฬุวนั - - - ๑ ๑ ๑ 
๒. สวนป่ากาญจนดิษฐ ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๓. น ้าตกวภิาวดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๔. ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี - - - - - - 

๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามยั
ต าบลปากแพรก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๖. น ้าตกกลางทอง - - - ๑ ๑ ๑ 
๗. เกาะพลวย - - - - - ๑ 
๘. เขื่อนรัชประภา - - - - - - 
๙. วดัปากแพรก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

    ๑๐.ค่าย ตชด. ๔๑๖ (บา้นตาขนุ) - - - - - - 
    ๑๑.ส านกัสงฆเ์ขาแดง - - - - - ๑ 
 

๖.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ ๑๒,๔๙๙  คน 
บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ สถานีอนามยับา้นใน วดัเวฬุวนั สวนป่ากาญจนดิษฐ์  โรงเรียนองคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้๙ อาชีพหลกัของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา สวนปาลม์น ้ามนั และสวนผลไม ้ เน่ืองจากภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ประเพณี/ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ วนัสารทไทย (ส่งตา – 
ยาย) วนัสงกรานต ์
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 ๒) ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกัคือ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม
น ้ ามนัร้อยละ ๙๐ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี ๗๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๓) โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ศูนยว์ิจยัพนัธ์ุ
ขา้วสุราษฎร์ธานี ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี สถานีอนามยับา้นใน วดัเวฬุวนั โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนใน
ดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 

๗.  ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 

                   ๗.๑ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะโรงเรียนได้รับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓  

 
ตารางที ่๑๓ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    ๑๐.๐๐ ๙.๓๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๙๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕  ผูเ้รียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๔.๘๗ ตอ้งปรับปรุง 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

กลุ่มตังบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์  
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
   

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๐๐ พอใช ้

มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา 

 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

   

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สังกดั 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๗๘ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป   ใช่    ไม่ใช่ 
มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี   ใช่   ไม่ใช่ 
ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปผลการจดัการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และขอ้แสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดั 

จุดเด่น 
ด้านผู้เรียน 
๑. ผูเ้รียนสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 

  ๒.ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวนิยั 

จนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผดิชอบหนา้ท่ี 

เช่น การดูแลเขตรับผดิชอบ การเขา้แถวซ้ืออาหาร เป็นตน้ 

 

 ด้านครู 
๑) ครูทุกคนจบระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
๒) ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 
๓) ครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๔) มีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๕) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการบริหารจดัการสถานศึกษา  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความ

ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
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ด้านผู้บริหาร  
๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลกัการบริหาร และมีวิสัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน และ 
๒) คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท โรงเรียนมี

การบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การ

ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน 

  

จุดทีค่วรพฒันา 
 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาท่ีดีอยู่แลว้ แต่เพื่อเป็นการ
พฒันาให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน สถานศึกษาควรด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการและพฒันาสถานศึกษาท่ีด าเนินการอยู่แลว้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
โดยมีการวางแผนร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาผา่นการประชุมอยา่งต่อเน่ือง สร้างความเป็น PLC 
ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน สัมพนัธ์กับชุมชนอย่างแน่นแฟ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่
ผา่นมาตรฐานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
 

           ข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกดั 

 
           ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   ๑) ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๑ – ม.๓ ยงัตอ้งเร่งพฒันาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และ
การคิดวเิคราะห์ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๔ – ม.๖ ยงัตอ้งไดรั้บการส่งเสริมในดา้นทศันคติท่ีดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกบัค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
  ด้านการจัดการศึกษา 

๑) เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ความเขม้แข็ง มีส่วน
ร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 
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          จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
        จุดเด่น 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) โรงเรียนมีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้ง

กบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี

มุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการ

ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดั

การศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวจิยัในการรวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผน

พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

  

       ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลกัการบริหาร และมีวิสัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามบทบาท 

        ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวธีิ 

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการ

ประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวจิยัในการ

รวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

    ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงานโครงการสอน
ดว้ยโครงงาน โครงการครูคุณภาพ ในการด าเนินงานพฒันาครูและกระบวนการเรียนรู้โดยการประชุมปฏิบติัการ 
ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน 
โดย ทุกระดบัชั้นจดัท าหน่วยบูรณาการอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
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ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วย
การเรียนรู้ สนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริง
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และน าผลงานมาน าเสนอในการจดักิจกรรม open house ประจ าประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
            ด้านการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนให้ความส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความเขา้ใจและ

ให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีชดัเจน เป็นประโยชน์ใน

การพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วม ด าเนินการ

ในรูปของคณะกรรมการในการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัและ

บูรณาการ การประกนัคุณภาพกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงท าใหเ้กิดความต่อเน่ืองและไม่เป็นการเพิ่มภาระ 

 จุดควรพฒันา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผูเ้รียนควรได้รับการพฒันาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ โดยสถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมทกัษะ เช่น การเขา้ค่ายภาษาต่างประเทศ การแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ รวมถึงจดักิจกรรมกระตุน้ให้ผูเ้รียนรักการอ่าน ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้จากห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน นอกจากน้ีสถานศึกษาควรจดัให้มีโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อ
น าผลท่ีไดม้าจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

        ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาท่ีดีอยู่แล้ว แต่เพื่อ
เป็นการพฒันาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน สถานศึกษาควรด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ
และพฒันาสถานศึกษาท่ีด าเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการ
วางแผนร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านการประชุมอย่างต่อเน่ือง สร้างความเป็น PLC ท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน สัมพนัธ์กบัชุมชนอยา่งแน่นแฟ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดัท า
วจิยัในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ผา่นมาตรฐานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

        ด้านการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๑) ครูควรไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผลการประเมิน และน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพฒันาผู ้เรียน 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ศึกษา คน้ควา้ วิจยัเพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั รวมถึงสถานศึกษาน าผลจากการประเมินไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 
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            ๒) สถานศึกษาควรจดัให้มีโครงการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาการ จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง 

            ด้านการประกนัคุณภาพภายใน   
               โรงเรียนจดัระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันา แต่ควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูใน

การพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน นกัเรียนมีการประเมินตนเองใน

การเรียนรู้ แต่ก็ยงัขาดการติดตาม ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายคนให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนควร

ประชาสัมพนัธ์ผลการประเมินต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหท้ัว่ถึง 

 

 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    สภาพปัญหา 

๑) โรงเรียนไม่มีโอกาสในการคดัเลือกนกัเรียนเขา้มาเรียน 

๒)  ผูป้กครองส่วนหน่ึงตอ้งการใหบุ้ตรหลานเรียนโรงเรียนในเมือง    

๓) นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

        ๔)  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่อนขา้งไปทางยากจน 

๕) นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทางกนั และอาศยัอยูก่บัปู่ ยา่ ตา ยาย 

     จุดเด่น  

๑) โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒) ใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet ไดต้ลอดเวลา  

๓) มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี 

๔) โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจากผูป้กครอง  และชุมชน เป็นอยา่งดี 

๕) ท่ีตั้งโรงเรียนติดถนนอยูใ่กลชุ้มชน  วดั  และหน่วยงานทางราชการ  การคมนาคมสะดวก  ง่ายต่อ

การติดต่อประสานงาน       

จุดทีค่วรพฒันา 

        ๑) การบริหารจดัการขาดการวางแผนระบบงาน  ระบบการปฏิบติัการงานไม่ชดัเจน  และขาดระบบการ

ก ากบัติดตามและตรวจสอบการท างาน 

 
สรุปผลการประเมินใน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 

มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน 

 
 

  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลศิ ระดับดีเลศิ 
๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ระดับดีเลศิ ระดับดีเลศิ 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 

๗๔ 
๙๑.๘๕ 

๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แกปั้ญหา 

๘๕ 
๘๒ 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวตักรรม ๗๘ ๘๗ 
๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
และการส่ือสาร 

๗๘ 
๘๐ 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ๖๐ ๘๐ 
๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๕ ๘๘.๓๑ 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน ระดบัดีเลิศ ระดับดีเลศิ 
๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๙๖.๐๐ 
๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ๘๑ ๙๒.๕๐ 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๙๕.๐๐ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ๘๕ ๙๐.๐๐ 
๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๙๖.๐๐ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชดัเจน 

ระดบัดีเลิศ ระดบัยอดเยีย่ม 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน 

 
 

  

๒.๔  พฒันาครูและบุคลกรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ๘๐ ๑๐๐ 
๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 

๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 

ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดบัดีเลิศ ระดบัยอดเยีย่ม 

๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

๙๑ ๑๐๐ 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๘๗ ๙๕.๒๔ 

๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๕ ๑๐๐ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน า
ผลมาพฒันาผูเ้รียน 

๙๐ ๑๐๐ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อ
พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๙๕ ๙๕.๒๔ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดบัดีเลิศ ระดบัดีเลศ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 
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การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ๑๐.๐๐  ๙.๓๐  ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐  ๙.๑๘  ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  ๑๐.๐๐  ๙.๐๓ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐  ๘.๙๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  ๒๐.๐๐ ๑๓.๔๓ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ๑๐.๐๐  ๘.๐๐  ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  ๕.๐๐  ๓.๘๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั  

๕.๐๐  ๔.๗๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  

๕.๐๐  ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา  

๕.๐๐  ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

๕.๐๐  ๓.๐๐ พอใช ้

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๔.๓๔ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป                                  ใช่        ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีทีไ่ด้ระดับดีขึน้ไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี              ใช่       ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดทีม่ีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน         ใช่       ไม่ใช่ 

      สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
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          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ผูเ้รียนควรได้รับการพฒันาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
สถานศึกษาควรเอาจริงเอาจงัต่อการพฒันาผูเ้รียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน ตั้งคณะติวเขม้
สอนซ่อมเสริมท่ีเขม้แข็ง ตั้งใจมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองตลอดปี การศึกษา ประเมิน ติดตาม 
ทดสอบเป็นระยะ ๆ เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอยูเ่สมอ และควรปรับกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีตอ้งพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิจากชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี ๓ และมธัยมศึกษาปี ท่ี ๖ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มา
เป็นทุกชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เหมือนเดิม และควรจดัหาขอ้สอบ O-NET ของปี ท่ีผ่านมา หรือแนว
ขอ้สอบO-NET มาใชติ้วเขม้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ และคุน้เคยกบัแนวขอ้สอบ O-NET 
 ๒) ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริมให้เกิดทกัษะดา้นการคิดเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน โดยครูควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางความคิด ดว้ยเทคนิค
วธีิการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบกระบวนการแกปั้ญหา (ใหค้รอบคลุมทุกชั้นเรียนและครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้) การสอนแบบบูรณาการสู่  พหุปัญญา การสอนแบบตั้งค  าถามหมวก ๖ ใบ เป็นตน้ 
 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของ
หน่วยงานตน้สังกดัก าหนด จดัระบบการตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผลและน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยใชร้ะบบบริหารคุณภาพท่ีชดัเจน 
 ๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือท่ี
ปรึกษาในการด าเนินงานตามระเบียบ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการการศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง
และรายงานผลการประชุมต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุม 
 ๓) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
โดยเฉพาะจากส่ือเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต หอ้งสมุด และการทศันศึกษา การสอนเสริมควรคน้หาขอ้ทดสอบจาก
ขอ้สอบเดิมท่ีผา่นมาหลาย ๆ ปี จากส านกัพิมพท่ี์เช่ือถือได้ น ามาฝึกให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์แนวขอ้สอบได้
ชดัเจนยิง่ข้ึนและใหท้ าอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔) สถานศึกษาควรส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั และใหก้ารสนบัสนุนครูไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของครูอยา่งเตม็ความสามารถ เตม็เวลา เตม็ก าลงั เพือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 ๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจดัอบรมในเร่ืองท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของครูอยา่งกวา้งขวางทัว่ถึงทุกคน 
 ๒) สถานศึกษาควรวางแผนจดัท าโครงการพฒันาครู โดยจดัประชุม/สัมมนาตามความประสงคข์องครู
ในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองมาให้ความรู้ อาจจดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยบุคลากรใน
สถานศึกษา เช่น เร่ืองการสร้างขอ้สอบอิงมาตรฐาน/การวดัประเมินผลผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง  เป็นตน้ 
เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
 
 
๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรพฒันาบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการจดัประชุม อบรม 
สัมมนา ในเร่ืองการประกนัคุณภาพภายใน ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงกนั 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดเด่น  

๑. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพราะโรงเรียนจดัอยู่
ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บา้น จึงมีงบประมาณในด้านน้ีเพียงพอต่อการจดัการศึกษา ความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลย ีการส่ือสารเป็นช่องทางใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ไดห้ลากหลายมากข้ึน 

๒. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน ซ่ึงมีรายได้เพียงพอท่ีจะสามารถ
สนบัสนุนในการศึกษาของนกัเรียนได ้

๓. ปัจจยัด้านกฎหมาย มีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเป็นแม่บทก าหนดทิศทางการจัด
การศึกษา รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาฟรี โดยการสนบัสนุนชุดนกัเรียน อุปกรณ์ หนงัสือยมืเรียน 

๔. ปัจจยัดา้นบุคลากร โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการ
แสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ ครู ร้อยละ ๗๐ มีการใชส่ื้อเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการจดัการเรียนรู้ 

๕. ปัจจยัดา้นวสัดุ อุปกรณ์ โรงเรียนมีวสัดุ ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอตามความจ าเป็น มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยท่ีีเพียงพอในการจดัการศึกษา 

๖. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน โรงเรียนสามารถบริหารงานการเงินเป็นไปตามระเบียบ 
และสามารถระดมทุนจากผูป้กครองและชุมชน เพื่อใชใ้นการพฒันาการศึกษาไดต้ามบริบทของสถานศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา 

๑. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา นโยบายทางดา้นการบริการจดัการยงัขาดระบบการประสานงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการนิเทศ ติดตาม การประเมินผล การรายงานผลของฝ่ายต่าง ๆ 
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๒. ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา โรงเรียนมีผลการประเมินผล สมศ. ตอ้งปรับปรุงในมาตรฐานท่ี 
๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ผลประเมินคุณภาพผูเ้รียน   (NT ,O-net) ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
หน่วยงานตน้สังกดัก าหนดไว ้
 

๗.๒ โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.พฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด าเนินงานตามโครงการอยา่ง
เขม้แข็ง มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานท่ีดี มีทีมงานท่ีมีคุณภาพ และให้
ความร่วมมือในการท างาน มีการท างานเป็นขั้นตอน มีระบบ ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้

๒.พฒันาส่ือไอซีทีเพื่อการศึกษา
เรียนรู้ 

     ๑. ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุนเงินบริจาคพฒันาส่ือ ICT  
     ๒. ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัและสนบัสนุนใหมี้การพฒันา ICT เพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 
     ๓. ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๓.พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ      ปัจจยัท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ คือ ผูรั้บผิดชอบมีการด าเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกๆท่านภายในองคก์ร 
การให้ความร่วมมือขององคก์รภายนอก ชุมชนและทอ้งถ่ิน และท่ีขาดไม่ไดคื้อ 
ความร่วมมือของผูป้กครอง ส าหรับโครงการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติทาง
ฝ่ายกิจการนักเรียนสามารถด าเนินการได้เกือบครบสมบูรณ์ทุกกิจกรรม ส่วน
กิจกรรมท่ีด าเนินการได้ไม่ครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะน าขอ้บกพร่องมา
พฒันางานในปีต่อไปใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

๔.พฒันาระบบงานบริหารงาน
วชิาการ 

     การมีส่วนร่วมของคณะครู และการจดัการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการแบ่ง
งาน กรอบงาน แนวปฏิบติั และปฏิทินปฏิบติังานอยา่งชดัเจน พร้อม 
ทั้ งมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ท าให้การด าเนิน
โครงการพฒันางานวิชาการสามารถด าเนินการสามารถด าเนินการส าเร็จไดต้าม
วตัถุประสงค ์

๕.ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

     ๑. มีการบริหารจดัการท่ีดีในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคน 
     ๒. มีการสร้างแรงจูงใจในการใฝ่ควา้หาความรู้แก่ผูเ้รียน 
     ๓. มีการถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนสู่นกัเรียนอยา่งเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็น
ตอน 
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๖.พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางดา้น
วทิยาศาสตร์ 

     ปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนินการจดัท าโครงการส าเร็จ เพราความร่วมมือร่วมใจของคุณครูทุก
ท่านในกลุ่มสาระ และความร่วมมือของนกัเรียนและผูป้กครอง นอกจากนั้นการด าเนินงาน
โดยยึดปฏิทินตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว ้จะท าให้งานส าเร็จไปตามวตัถุประสงค์
ตามท่ีตอ้งการ 

๗.ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และ ทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตร 

     ๑. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมในการจดักิจกรรมและการด าเนินโครงการ 
     ๒. การใหค้วามร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
     ๓. มีงบประมาณสนบัสนุนโครงการอยา่งพอเพียง 
     ๔. นกัเรียนมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 

๘.ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

      มีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการพฒันาทกัษะทางภาษาของผูเ้รียน อาทิเช่น การจดัการ
เรียนรู้ทางภาษากบัเจา้ของภาษาโดยตรง ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ กิจกรรมเรียนรู้กบั
อาสาสมคัรชาวต่างชาติ กิจกรรมคริสตม์าส 
เรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษกับครู
ชาวต่างชาติ ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์โดยตรง และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ต่อไปได ้กิจกรรมทั้งหมดลว้นส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

๙.พฒันาการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

     ๑. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผูบ้ริหาร และฝ่ายแผนงานในการ
ด าเนินการโครงการให้ประสบความส าเร็จ มีความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
     ๒. บุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยใีหค้วามร่วมมือในการ
พฒันาและส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน 
     ๓. นกัเรียนใหค้วามสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ๔. มีหอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการ 

 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๐.พฒันาการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 

     ๑. ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากทางโรงเรียนในการด าเนินโครงการให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
     ๒.บุคลากรในกลุ่มสาระศิลปะให้ความร่วมมือในการพฒันาและส่งเสริมการเรียนการ
สอนเป็นอยา่งดี 
     ๓. นกัเรียนใหค้วามสนใจในการจดัการเรียนการสอนอยา่งดี 
     ๔. มีหอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสม 

๑๒.ส่งเสริมการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของครูและบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     ครูและบุคลากรเป็นกลไกลส าคัญท่ีจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถจดัการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ เช่น มีการอบรมพฒันา ศึกษาดูงาน กิจกรรรมนิเทศภายใน กิจกรรมสร้างขวญั
และก าลงัใจ        

๑๓.จดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

     ๑. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี เป็นท่ีปรึกษาช่วยแกปั้ญหาในการท างาน 
     ๒. บุคลากรในฝ่ายงานใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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     ๓. บุคลากรภายในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือ ช้ีแนะส่ิงท่ีขาดตกบกพร่อง 
๑๔.พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและจดัท ารายงาน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
ของสถานศึกษา 

     ครูบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และร่วมมือกันช่วยกัน
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

๑๕.เสริมสร้างอ านวยความสะดวกและ
สนบัสนุนปัจจยั พ้ืนฐานในการ
ด าเนินงานเพื่อ 
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

     ๑. งบประมาณท่ีสนบัสนุนจากโรงเรียนและงบประมาณจากส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 
     ๒. ความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     ๓. เทคโนโลยท่ีีช่วยสนบัสนุนงานดา้นพสัดุ 

๑๖.ส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพ
และ  เกิดประสิทธิผล 

     ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในเร่ืองการขบัเคล่ือนนโยบาย และวางแผนในโครงการต่างๆ จน
ประสบผลส าเร็จ  ใหทุ้กคนช่วยคิดช่วยตดัสินใจร่วมกนั มีวสิยัทศัน์กา้วไกล ทนัต่อ
เหตุการณ์ มีภาวะความเป็นผูน้ า กลา้ตดัสินใจ มีความคิดริเร่ิม มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มี
หลกัการท างานท่ีดี มีหลกัการท างานแบบประชาธิปไตย มีระบบขั้นตอนในการท างาน มี
การวางรูปแบบในการบริหารและการจดัการท่ีดี Best practive ทุกฝ่ายงาน 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๗.สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

     ส าหรับโครงการน้ีถือได้ว่าการด าเนินงานไม่ค่อยประสบความส าเ ร็จ
เท่าท่ีควร ผูรั้บผดิชอบมีความเห็นวา่ โครงการสถานศึกษาสีขาวผูรั้บผดิชอบควร
ไม่มีงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบมากจนเกินไป เพราะโครงการน้ีเป็นโครงการท่ี
ตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงั และเป็นโครงการท่ีตอ้งด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง
จริงจงั และตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคลากรทุกท่านอยา่งจริงจงั 

๑๘. พฒันาคุณภาพการศึกษาของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

     - การจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก และปรับสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การจดัการเรียนการสอน 
     - การจดัการเรียนรวมไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน และบุคลากร 
ภายในโรงเรียน 
     - ครูมีการวางแผนการสอนอยา่งรอบคอบและมีความตั้งใจในการสอน 
     - โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๙. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

     บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบสนับสนุน
งบประมาณเป็นไปตามผลงาน เจา้หนา้ท่ีแผนงาน งบประมาณใหค้ าปรึกษา และ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการ 
เบิกจ่าย งบประมาณ 
     มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น กิจกรรม
แข่งขนัทกัษะบูรณาการกบักลุ่มสาระภาษาไทย นกัเรียนให้ความร่วมมือในการ
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จดักิจกรรม และไดแ้สดงความสามารถตามความถนดัของตนเอง เป็นกิจกรรมท่ี
สร้างขวญัก าลงัใจ 

 
 
 
 
๗.๓ โครงการ/กจิกรรมทีต้่องปรับปรุง 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม อุปสรรค 
๑.พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

     ๑. ไม่สามารถจดักิจกรรมไดค้รบทุกกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)  ระลอกใหม่มีความ
รุนแรง 
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๒.  กรอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ กลยุทธ์การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

วสัิยทัศน์ 

นกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูเป็นมืออาชีพ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม บริหารจดัการตามหลกัหลกัธรรม

มาภิบาลภายใตค้วามพอเพียง 

พนัธกจิ 

๑. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๓. พฒันาครูและบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 

๔. พฒันาภูมิทศัน์ของสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

๕. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

๖. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าประสงค์  

๑. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  
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๒. ผูเ้รียน ครูและบุคลากรปฏิบติัตามหลกัธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ   

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ  

๔. สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะศตวรรษท่ี ๒๑  

๕. ผูเ้รียน ครูและบุคลากรน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์นการด าเนินชีวิต  

๖. สถานศึกษามีภูมิทศัน์ ร่มร่ืน สะอาด  ปลอดภยัและเป็นแหล่งเรียนรู้  

๗. บริหารการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  

 

 
 

อตัลกัษณ์ของผู้เรียน 

 คุณธรรมน าความรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 บรรยากาศน่าอยู ่แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 

 กลยทุธ์ท่ี ๑  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี

คุณภาพ 

 กลยทุธ์ท่ี ๓  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 กลยุทธ์ท่ี ๔  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความส านึกในความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยทุธ์ท่ี ๕  พฒันาภูมิทศัน์ของสถานศึกษาเพื่อเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 กลยทุธ์ท่ี ๖  ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 กลยทุธ์ท่ี ๗  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมมาภิบาลเนน้การมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์ที ่๑   พฒันาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
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๑ ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานสากล 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์
๑.๒ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์       

 
 

กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมือ
อาชีพ 

๒.๑ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบั
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณา
การในการจดัการเรียนรู้ 
๒.๒ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับ
การสอน 

 
กลยุทธ์ที ่๓  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัทกัษะในศตวรรษที ่๒๑ 
 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๓ สถานศึกษาพัฒนาผู ้เ รียนให้ มีทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๑ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๓.๒ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๓.๓ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๓.๔ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที ่๔    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความส านึกในความเป็นไทยและด าเนินชีวติตามหลกั ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
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๔ 
 

 
 
 
๕ 

 

ผูเ้รียน ครูและบุคลากรปฏิบัติตามหลักธรรม
และค่านิยม ๑๒ ประการ 
 
 
 
ผู ้เ รียน ครูและบุคลากรน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนิน
ชีวติ 

๔.๑  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
๔.๒ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา 
๔.๓ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้น
การพฒันาผูเ้รียน 
๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู ้เ รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  วิสัยทศัน์ ปรัชญา  ปณิธาน พนัธกิจ วตัถุประสงค์
และจุดเนน้ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที ่๕  พฒันาภูมทิศัน์ของสถานศึกษาเพ่ือเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๖ สถานศึกษามี ภู มิทัศน์ ร่ม ร่ืน สะอาด  
ปลอดภยัและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

๖.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด  และปลอดภัย มี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

 
กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๗ สถานศึกษามีภูมิทศัน์ร่มร่ืน สะอาด  ปลอดภยัและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

๗.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๘ บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลัก    
ธรรมาภิบาล 

๘.๑ ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
๘.๒ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๓.  ประมาณการงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

ประมาณการายรับ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว (ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี   ม.ปลาย ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี) 
  ม.ตน้       ๑๕๐    คน                 =   ๕๒๕,๐๐๐  บาท 
  ม.ปลาย    ๑๐๒     คน                 =   ๓๘๗,๖๐๐  บาท 
 ๑.๑ เงินอุดหนุนรายปีโรงเรียนขนาดเลก็ (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 
  นกัเรียน    ๒๕๒    คน        =        ๒๕๒,๐๐๐       บาท 
     เงินเหลือจากปีงบประมาณก่อน       =   ๓๔๕,๙๕๘.๖๕  บาท        
  รวมทั้งหมด         =   ๑,๕๑๐,๕๕๘.๖๕    บาท        
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๒. เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน (เฉพาะ ม.ต้น ๓๐% หัวละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 
  ม.ตน้ ๔๕  x  ๓,๐๐๐             =   ๑๓๕,๐๐๐     บาท 
 เงินเหลือจากปีงบประมาณก่อน        =         ๑,๑๓๑.๑๒  บาท  
  รวมทั้งหมด         =  ๑๓๖,๑๓๑.๑๒  บาท          
๓. เงินรายได้สถานศึกษา 
 ๓.๑ เงินระดมทรัพยากรจากผูป้กครองเป็นค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ และค่าบริการ ICT (หวัละ ๒,๕๐๐ 
บาท/คน/ปี) 
  จา้งครูฯ   นกัเรียน  ๒๕๒   คน          =   ๕๐๔,๐๐๐       บาท 
  ICT         นกัเรียน  ๒๕๒                       =   ๑๒๖,๐๐๐      บาท  

๓.๒ เงินร้านคา้สวสัดิการ          =   ๑๐,๐๐๐         บาท 
๓.๓ เงินคา้บริการแม่คา้โรงอาหาร                 =   ๒๐,๐๐๐         บาท 

 ๓.๔ เงินเหลือจากปีงบประมาณก่อน                =  ๓๗๐,๒๕๑.๒๖   บาท 
  รวมทั้งส้ิน                  =  ๑,๐๓๐,๒๕๑.๒๖ 
 
 
  
๔. งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 ๔.๑  ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (ม.ตน้ ๔๕๐ บาท   ม.ปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี) 
  ม.ตน้     ๑๕๐    คน          =  ๖๗,๕๐๐ บาท 
  ม.ปลาย   ๑๐๒    คน   =  ๕๑,๐๐๐  บาท 
 ๔.๒  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ม.ตน้ ๔๒๐ บาท   ม.ปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี) 
  ม.ตน้     ๑๕๐    คน   = ๖๓,๐๐๐   บาท 
  ม.ปลาย   ๑๐๒    คน   =  ๔๖,๙๒๐   บาท 
 
 ๔.๓  ค่าหนงัสือเรียน   
                  (รวม ม.๑ – ๖)                   =  ๒๖๘,๗๖๐.๐๐  บาท 
 ๔.๔  ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ม.ตน้ ๘๘๐ บาท ม.ปลาย ๙๕๐ บาท/คน/ปี 
  ม.ตน้      ๑๕๐  คน          = ๑๓๒,๐๐๐    บาท 
  ม.ปลาย   ๑๐๒    คน          =    ๙๖,๙๐๐    บาท 
 ๔.๕ เงินเหลือจากปีงบประมาณก่อน      =  ๕๙๕,๗๘๗.๔๐  บาท 
  รวมทั้งหมด           =  ๑,๔๖๘,๖๐๑.๑๕ บาท 
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  รวมทั้งส้ิน (ข้อ ๑-๔)          = ๔,๑๔๕,๕๔๒.๑๘  บาท   
 

การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
 
   ๑. งบประมาณทั้งส้ิน   =  ๔,๑๔๕,๕๔๒.๑๘  บาท 
 
   ๒. กนัเป็นค่าใช้จ่ายก่อนการจัดสรร 
 ๒.๑ ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ            =     ๒๕๘,๐๐๐        บาท 
 ๒.๒ ค่าจา้งครูไทย                     =     ๓๐๐,๓๘๔        บาท 
 ๒.๓ โครงการจดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
                                                                 =  ๑,๔๖๘,๖๐๑.๑๕    บาท 
 ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค           =   ๒๕๐,๐๐๐       บาท 
 ๒.๕ ค่าปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน         =   ๑๓๖,๑๓๑.๑๒     บาท 
 ๒.๖ ค่าวสัดุส านกังานโรงเรียน                =   ๑๐๐,๐๐๐        บาท 
 ๒.๗ ค่าพฒันาส่ือ ICT           =   ๒๘๕,๓๑๓.๒๕     บาท 
 ๒.๘ ค่าอบรมสัมมนา           =     ๖๐,๐๐๐      บาท 
 ๒.๙ ค่าทุนการศึกษาตามนโยบาย  =    ๕๐,๐๐๐        บาท 
        ๒.๑๐ ค่าด าเนินการป้องกนัแกไ้ขฯโควิด-19  =   ๕๐,๐๐๐         บาท 
        ๒.๑๑ โครงการจดัการเรียนรวม                   =     ๘,๐๐๐         บาท 
        ๒.๑๒ โครงการห้องสมุด                            =      ๘,๐๐๐         บาท 
        ๒.๑๓ โคงการงานประกนัคุณภาพ                =    ๑๐,๐๐๐        บาท 
        ๒.๑๔ ค่าปรับปรุงภูมิทศัน์                           =   ๒๓๐,๐๐๐       บาท 
                      รวมทั้งส้ิน =    ๓,๒๑๔,๔๒๙.๕๒   บาท              
๓. เงินทีใ่ช้จัดสรร ( ๑ – ๒ )  =   ๙๓๑,๑๑๒.๖๖   บาท 
๔. แนวทางในการจัดสรร 
 ๔.๑ งบวชิาการ  
             (พฒันาการเรียนการสอน) ๖๐ % =  ๕๕๘,๖๖๗.๖๐        บาท  
 ๔.๒ งบบริการงานทัว่ไป ๓๐ %  =  ๒๗๙,๓๓๓.๘๐        บาท         

๔.๓ งบส ารองจ่าย ๑๐ %  =   ๙๓,๑๑๑.๒๗        บาท 
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แผนการใช้จ่ายงบประจ าปี 

โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 
งบด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 
๑.พฒันาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๕,๖) 
มฐ๑ขอ้๑.๒(๑,๒,๓, ๔) 
มฐ.๓(๓.๓) 

๑ - ๕,๕๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๔๙,๕๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายนิยม บุญช่วยส่ง  

๒.พฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๔,๕) 
มฐ.๑ขอ้๑.๒(๒) 
มฐ.๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓,  
๓.๔) 

๑ - ๒๑,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 
 

 

๓.พฒันาส่ือไอซีทีเพื่อ

การศึกษาเรียนรู้ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๔) 
มฐ.๒(๒.๕,๒.๖) 

๑, ๒, ๓, ๔, ๖ - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๔,๕๐๐ ๑๒๑,๕๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางจุไรวรรณ เอ่ียมสาม

โคก 

 

๔.พฒันาและส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ 

มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๒,๓,๔) ๔ขอ้๑(๑.๑) - ๒๒,๗๕๐ ๔๘,๙๐๐ ๖๘,๒๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ กนัเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ 

๕.พฒันาระบบงาน

บริหารงานวชิาการ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๓,๔) 
มฐ.๒(๒.๓) 
มฐ.๓(๓.๓,๓.๔) 

๑(๑.๑,๑.๒) 

๔(๑.๑) 
๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๓๖,๖๖๕ ๙๐,๖๖๕ ตลอดปี

การศึกษา 

นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ กนัเงิน 
๓๗๑,๗๐๐ 

๖.ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๓,๔) 
มฐ.๓(๓.๑) 

๑ขอ้๑(๑.๑,๑.๒) - - ๑๔,๖๕๐ ๑๔,๖๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายนิพนธ์   โสภา  

๗.พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางดา้น

วทิยาศาสตร์ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๓,๔, 
๖) 

๑(๑.๑,๑.๒) 
๓ขอ้๑(๑.๑) 

- ๑๔,๐๐๐ ๓๐,๖๕๐ ๔๔,๖๕๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ กนัเงิน 
๑๙,๒๐๐ 
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โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

 มฐ.๓(๓.๑,๓.๒,๓.๕) ๔ขอ้๑(๑.๑) 
๖ขอ้๑(๑.๑) 
 
 
 

       

๘.ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้และ ทกัษะท่ี

จ าเป็นตามหลกัสูตร 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๔,๕) 
มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๒,๓) 
มฐ.๓(๓.๑,๓.๒,๓.๓) 

๑ขอ้๑(๑.๑, ๑.๒) - - ๓๗,๔๐๐ ๓๗,๔๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

 

นางพรเพญ็  บุญนาค 

 

 

๙.ส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒,๔,๕) 
มฐ.๒(๓) 
มฐ.๓(๑,๓) 

๑ขอ้(๑.๑,๑.๒) ๓,๐๐๐ ๑๒,๗๐๐ ๒๐,๗๐๐ ๓๖,๔๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางกญัญาภทัร  บุญต่อ กนัเงิน 
๓๕,๐๐๐ 

๑๐.พฒันาการเรียนการสอน
และส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๔,๕,๖) 
มฐ.๓(๓.๑,๓.๒) 

๑ขอ้๑(๑.๑,๑.๒) 
๒ 
๓ขอ้๑(๑.๑,๑.๓, 
๑.๔) 
๔ขอ้๑(๑.๑) 

- ๖,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

 

นางจุไรวรรณ เอ่ียมสาม

โคก 

 

๑๑.พฒันาการเรียนการสอน

และส่งเสริมความเป็น 

มฐ.๑(๑.๑,๑.๕,๑.๖) 
มฐ.๓(๑,๓) 

๑, ๓ - - ๔๒,๑๖๐ ๔๒,๑๖๐ ตลอดปี

การศึกษา 

นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล     

โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 
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เลิศของผูเ้รียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

        
 

๑๒.ส่งเสริมการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของครูและ
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

มฐ.๒ขอ้๑(๑.๑,๑.๒) 
มฐ.๒(๒.๒,๒.๔) 
มฐ.๔ขอ้๑(๑.๒,๑.๓) 

๑(๑.๑,๑.๒) - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุลุ 
กนัเงิน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๓.จดัสภาพแวดลอ้มและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

มฐ.๒(๒.๕) ๕ขอ้๑(๑.๑) - ๓,๐๐๐ ๑๘๔,๕๕๐ ๑๘๗,๕๕
๐ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายสญัญา  จนัทร์ร่ม กนัเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ 
งบบริจาค 
๑๕,๐๐๐ 

๑๔.พฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาและ
จดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 

มฐ.๒(๒.๑,๒.๒,๒.๖) ๗ - - ๑๑,๒๒๐ ๑๑,๒๒๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวธญัญพ์ิชชา จนัทร์
เสถียร 

 

 

๑๕.เสริมสร้างความสะดวก
และสนบัสนุนปัจจยัพ้ืนฐาน 
ในการด าเนินงานเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
 

มฐ.๒ขอ้๒.๓ 
มฐ.๒ขอ้๒.๔(๔) 
มฐ.๒ขอ้๓(๓.๒) 

๗ - ๓,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐
๐ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายชูชยั  ไชยวกิ 

กนัเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ 

โครงการ 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา สนอง 

กลยุทธ์ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

๑๖.ส่งเสริมการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีของ

มฐ.๘(๘.๑,๘.๒, 
๘.๓,๘.๔,๘.๕, 

๒ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุลุ กนัเงิน 
๑๐,๐๐๐ 
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ผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๘.๖) 

๑๗.สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข      

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๒) 
มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๓, 
๔) 

๓(๑.๑,๑.๔) 
๔(๑.๑) 

- ๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นายสญัญา  จนัทร์ร่ม  

๑๘.พฒันาคุณภาพการศึกษา
ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒, 
๓,๔) 
มฐ.๑ขอ้๑.๒(๑,๓) 

๓(๑.๑,๑.๒,๑.๓, 
๑.๔),  ๔(๑.๑) 
๕(๑.๑),  ๖(๑.๑) 

- - ๑๐,๐๑๐ ๑๐,๐๑๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวภทันารี กล่ินแกว้ 
 

๑๙,ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

มฐ.๑ขอ้๑.๑(๑,๒, 
๔) 
มฐ.๒(๑,๒.๕,๒.๖) 
มฐ.๓(๓.๒) 

๓(๑.๑,๑.๒,๑. 
๓),  ๔(๑.๑) 
๖(๑.๑) 

๑,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวรจนา ฟ้อนร าดี  
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๔.  โครงการ 

โครงการ                     พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง          กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 
สนองกลกลยุทธ์โรงเรียน         ๑    
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่         มฐ๑ ข้อ๑.๑ (๕), ข้อ๑.๑ (๖),  ข้อ๑.๒ (๑),  ๑.๒ (๒), ข้อ๑.๒ (๓), ข้อ๑.๒ 
(๔),  มฐ๓ (๓.๑) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ    นายนิยม บุญช่วยส่ง 
ลกัษณะโครงการ            ต่อเน่ือง 
ระยะเวลา ด าเนินการ           ตลอดปีการศึกษา 

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

๑.หลกัการและเหตุผล 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จดัเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีผูเ้รียนทุกคน
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้  เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ประการแรกของคนไทยท่ีรัฐบาลได้
ก าหนดไวเ้ป็นนโยบายและมาตรการในการจดัการศึกษาของประเทศเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถยนื
หยดัอยา่งไทยในประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบนัและอนาคตโดยการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงมุ่งเนน้เร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกนัโรคการส่งเสริม  การพฒันาสุขภาพ และการบริหารจดัการชีวิตเพื่อ
ด ารงสุขภาพท่ีดีอนัเป็นรากฐานส าคญัยิง่ในการด าเนินชีวติท่ีสมดุล ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  อารมณ์  สังคม
และจิตวญิญาณอนัเป็นองคป์ระกอบของการมีสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 
 การเรียนรู้มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนดา้นปัญญา พฒันาระบบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การตดัสินใจและ
การแกปั้ญหา โดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง เขา้ใจชีวิต รู้จกัและเขา้ใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผูอ่ื้น 
รักการออกก าลงักาย และล่นกีฬา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม ทั้งในดา้นการป้องกนั  การส่งเสริมและการด ารงไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีอยา่งถาวรของตนเองและครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การมีสุขภาพกายท่ีดีแข็งแรง   สุขภาพใจท่ีเขม้แข็งดว้ยคุณธรรม และใชว้ิถี
การด าเนินชีวิตดว้ยความพอเพียงตามวิถีไทย ส่งเสริมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมทกัษะทางดา้น
กีฬาของผูเ้รียนเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัสูงต่อไป  และเป็นการให้ผูเ้รียนได้คน้พบตนเองและพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นกีฬาใหมี้มาตรฐานมากข้ึนไปดว้ย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีความตระหนกัในเร่ืองน้ีจึงไดด้ าเนินการจดัท าโครงการน้ี
ข้ึน  เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะดา้นกีฬา  รักการ



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๔๑ 
 

ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม  มีสุขภาพพลานามยั
ท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  เป็นพลเมืองท่ีดีสร้างสรรคค์วามเจริญดา้นต่างๆ ใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 

 ๑) เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

 ๒) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 ๓) เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 ๔) เพื่อให้ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และรักความเป็นไทย  

 ๕) เพื่อใหผู้เ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย  

 ๖) เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม   

         ๗) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 

 ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๓ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

 ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๙o มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๙o มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และรักความเป็นไทย  

 ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๙o ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 

 ๖. ผูเ้รียนร้อยละ ๘o มีสุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม   

 ๗. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๑ เรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง   สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

        นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม ่าเสมอ มีน ้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก

อย่างเหมาะสม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและ

สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี

เหตุผลท่ีถูกตอ้งประกอบ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ    
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ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ กิจกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นายนิยม  บุญช่วยส่ง 

๒ 
 

กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๒.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน 
๒.๒ กรีฑาอ าเภอดอนสัก 
๒.๓ กรีฑาจงัหวดั สุราษฎร์ธานี 

 
มิ.ย. – ก.ค. ๖๔ 
ก.ค. – ส.ค. ๖๔ 
ส.ค. – ก.ย. ๖๔ 

นายนิยม  บุญช่วยส่ง 

๓ เขา้ร่วมกีฬาต่างๆเพื่อส่งเสริมความมิตรภาพ ตลอดปีการศึกษา นายนิยม  บุญช่วยส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. งบประมาณ  ๔๙,๕๐๐  บาท                     

๕.๑. แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนจากภายใน และ เงินอุดหนุนจากภายนอก  

 

๕.๒. รายละเอยีดการใช้งบประมาณดังนี้ 
 

รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

กจิกรรมที ่๑  กิจกรรมจดัซ้ืออุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน 
 

๓๔,๕๐๐ 
 

- - ๓๔,๕๐๐ 
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กจิกรรมที ่๒ กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๒.๑ กิจกรรมกีฬาภายใน 
๒.๒ กรีฑาอ าเภอดอนสัก 
๒.๓ กรีฑาจงัหวดั สุราษฎร์ฯ 

 
 

๑๐,๐๐๐  
- 
- 
 

 
 
- 
- 
 
 

 
 

๒,๐๐๐  
- 
- 

 
  

 
 

๘,๐๐๐  
- 
- 
 

กจิกรรมที ่๓  เขา้ร่วมกีฬาต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมความมิตรภาพ 

๕,๐๐๐ 
 

- ๓,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวม ๔๙,๕๐๐  - ๕,๕๐๐ ๔๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.  การประเมินผล  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

๑) ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลกัสูตรสถานศึกษา  
บนัทึก ปพ.๕ 

๒) ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติ

ท่ีดีต่องานอาชีพ  
ส ารวจ แบบส ารวจ 

๓) ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
ส ารวจ แบบส ารวจ 
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๔) ร้อยละของผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และรัก

ความเป็นไทย  
สอบถาม แบบสอบถาม 

๕) ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความ

แตกต่างและความหลากหลาย 
สอบถาม แบบสอบถาม 

๖) ร้อยละของผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และ

ลกัษณะจิตสังคม   
ส ารวจ แบบส ารวจ 

๗) ร้อยละของผูเ้รียนเรียนรู้ผา่รกระบวนการคิดและ

ปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้
ส ารวจ แบบส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีสูงข้ึน 

        ๒.ผูเ้รียนหลีกเล่ียงจากสารเสพติดและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

 ๓.ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในประเภทกีฬาท่ีตนเองถนดัมากยิง่ข้ึน 

 ๔.ผูเ้รียนสามารถน าไปพฒันาความถนดัของแต่ละบุคคลได ้

 

 

 
 

ลงช่ือ     ผูเ้สนอโครงการ 
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            ( นายนิยม  บุญช่วยส่ง) 
                            หวัหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

      
ลงช่ือ                                ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                   (นายชูชยั   ไชยวกิ) 
                            หวัหนา้งานแผนงานและงบประมาณ 
 

 

 
ลงช่ือ     ผูอ้นุมติัโครงการ 

                          ( นางสาวด าหริ   จนัทชูโต ) 
                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ                                           พฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนกลุ่มสาระ  
       การเรียนรู้ภาษาไทย                              

    กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง                        งานวชิาการ 
    แผนกลยุทธ์โรงเรียน                               ๑ 
    สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่สพฐ.ที่              มฐ๑ ขอ้๑.๑(๑),  มฐ๑ ขอ้๑.๑(๒),  มฐ๑ ขอ้๑.๑(๔), 

   มฐ๑ ขอ้๑.๑(๕),  มฐ๑ ขอ้๑.๒(๒),  มฐ๓ (๓.๑), 
   มฐ๓(๓.๒), มฐ๓(๓.๓), มฐ๓(๓.๔) 

    ผู้รับผดิชอบโครงการ                               นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 
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    ลกัษณะโครงการ                                    ต่อเน่ือง 
    ระยะเวลาด าเนินการ                               ตลอดปีการศึกษา 
**************************************************************************** 

๑.หลกัการและเหตุผล 
            พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  เละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต่างมุ่งเนน้ท่ี
จะพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดชีวิต ประกอบกบัภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติท่ีคนไทยใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
กนัในชีวิตประจ าวนั และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการอ่ืนๆ ผูท่ี้สามารถใชภ้าษาไทยไดดี้จะ
ท าใหมี้โอกาสในการแสวงหาความรู้หรือประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพไดม้ากกวา่ผูอ่ื้น  
            วชิาภาษาไทยนบัวา่เป็นวชิาท่ีตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอประกอบกบัเป็นวิชาท่ีมีเสน่ห์พร้อม
ทั้งความสนุกสนานอยูใ่นตวั และสืบเน่ืองจากการประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนในปีการศึกษา ๒๕๔๗ พบวา่ 
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการ
ทดสอบในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๓๔.๕  และในระดับชั้นมธัยมศึกษาท่ี ๖ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการ
ทดสอบในระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๔๔.๖๘ มีนักเรียนจ านวนหน่ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ดงันั้นเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ สามารถใช่ภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจดัท าโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
มีทกัษะการใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกตอ้ง มีโอกาสเรียนรู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ือง และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยใหสู้งข้ึน 
 

 
 
 

๒.วตัถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
            ๒. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหา  
            ๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร         
            ๔.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ    
            ๕. เพื่อใหน้กัเรียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน  และความเป็นไทย     

                ๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม            
                ๗. เพื่อจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน     
                 ๘. เพื่อให้ผูเ้รียนตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธ์ิภาพ  
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       ๙. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
                                                                                                                                                                                             
๓.เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                     
 เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                    
 ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๓ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑข์องแต่ละ
ระดบัชั้น                         
 ๒. ผูเ้รียนร้อย ๖๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  แกปั้ญหาและน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม                                                                                                         
 ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารไดอ้ยา่ง    
เหมาะสม ปลอดภยัและมีประสิทธ์ิภาพ                                                                                                                                                                           
 ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๓ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ                                                 
 ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน มีความเป็นไทย                                                                                            
 ๖. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม                                                    
 ๗. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๘ มีการจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน                                                    
 ๘. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  
 ๙. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ  
 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหาและมีความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพฒันาการจากการสอบวดัระดบัชาติ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการ
ท างานมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงตามบริบทของชุมชนและทอ้งถ่ินมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  สามารถตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธ์ิภาพ 
 
๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 
 

ที่ กจิกกรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
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๑ กิจกรรมสอนเสริมทกัษะก่อนสอบ 
ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 

๒ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 
นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร 

๓ กิจกรรมวนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 
นางสาวปาริณี  รัตน์ชู              
นางสาวธญัญพ์ิชชา จนัทร์เสถียร 

๔ 
กิจกรรมจดัท าเอกสารส่ือส่งเสริมการอ่านการ
เขียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวธญัญพ์ิชชา จนัทร์เสถียร 

๕ กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาไทย 
ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวธญัญพ์ิชชา จนัทร์เสถียร 

๖. 
กิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัเรียนท่ีความพร้อม
ดา้นการเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวปาริณี  รัตน์ชู               

   
 
 
 
 
 
 
 
๕. งบประมาณทีใ่ช้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
            ๕.๑ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุน 
     กนังบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
            ๕.๒ รายละเอียดการใชง้บประมาณ ดงัน้ี    

ที่ กจิกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

๑ 
กิจกรรมสอนเสริมทกัษะก่อนสอบ 
-ค่าเอกสารติวโอเน็ต 

๔,๐๐๐ - -  
๔,๐๐๐ 

๒ 
กิจกรรมพฒันาทกัษะส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษาไทย  
  -ค่าใชส้อย 

๒๐,๐๐๐ -  
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
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๓ 

กิจกรรมวนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทย
แห่งชาติ 
-ค่าเช่าชุดพิธีกรและการแสดง 
-อุปกรณ์ในการแข่งขนักิจกรรมทกัษะ
ภาษาไทย 
-บอร์ดจดันิทรรศการ ๓ พบั 

๑๐,๐๐๐ - 
 
 

 
 

๑,๕๐๐ 

 
 
 

๕,๕๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

๔ 

กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
-ตูเ้ก็บส่ือการเรียนรู้ 
-คู่มือครูภาษาไทย 
-เคร่ืองปร๊ินสี 

๑๖,๐๐๐ -   
 
๗,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

รวม ๕๐,๐๐๐   - ๒๑,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖. การประเมิน 
 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
๑. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารใน
การอ่าน เขียน การส่ือสารและค านวณ
ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น                         

ตรวจสมุดบนัทึกกิจกรรมรักการ
อ่าน 

สมุดบนัทึกกิจกรรมรักการอ่าน 

๒. ร้อยละของผูเ้รียนมีความ สามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
แกปั้ญหา 

สังเกตพฤติกรรม การอ่าน  ฟัง  ดู 
เขียน และตั้งค  าถาม เพื่อคน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติม 

แบบสังเกตพฤติกรรม การอ่าน  
ฟัง  ดู เขียน และตั้งค  าถาม เพื่อ
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
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๓. ร้อยละของผูเ้รียนมีความ สามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่ือสาร 

สั ง เ กตพฤ ติกรรมกา ร เ รี ย น รู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลก เปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหวา่งกนั 

๔. ร้อยละของผูเ้รียนมีผลการสอบวดั
ระดบัชาติสูงข้ึน                                                  

ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  
(O-net) 

แบบทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  
(O-net) 

๕. ร้อยละของผูเ้รียน มีความภูมิใจใน
ทอ้งถ่ิน มีความเป็นไทย                                                                                             ประเมินโครงงาน แบบประเมินโครงงาน 

๖. ร้อยละ ๙๕ ของผูเ้รียน มีกระ บวน
การเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสเห็น
ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม                                                     

ประเมินโครงงาน แบบประเมินโครงงาน 

๗ . ร้อยละ ๙๘ ของผู ้เ รียน มีการ
จัดการเ รียนการสอนท่ียึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน                                                     

ประเมินโครงงาน แบบประเมินโครงงาน 

๘.ร้อยละ ๗๕ ผูเ้รียน ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธ์ิภาพ   
 
 

 
 

ประเมินโครงงาน 
แบบบนัทึกคะแนนนกัเรียน ปพ.
๕ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
๙) ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหาร

จดัการชั้นเรียนโดยเนน้การมีปฎิ

สัมพนัธ์เชิงบวก 

- ถามความพึงพอใจ 
        - นิเทศการสอน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ  
- แบบบนัทึกการนิเทศการสอน 

 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
             ๑. นกัเรียนสามารถแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรค ์ และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
             ๒. นกัเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
             ๓. นกัเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกท่งวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคล ทัว่ไป 
เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม 
             ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีระบบการพฒันานกัเรียนท่ีมีประสิทธ์ิผลเป็นท่ียอมรับของบุคลากร
ในโรงเรียนและผูป้กครอง 
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                                                            ลงช่ือ                                      ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                     ( นางสาวปาริณี   รัตน์ชู ) 
                                                                  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย 
 
 
                                                            ลงช่ือ                                      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                                     (นางกนกกาญจน์   จนัทร์รงค)์ 
                                                                 หวัหนา้ฝ่ายแผนงานละงบประมาณ 
 
 
                                                           ลงช่ือ                                       ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                     (นางสาวอจัฉรา    ช่วยนุ่ม) 
                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
                                                                      

           
โครงการ      พฒันาส่ือไอซีทีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยทุธ์ท่ี ๒, ๔,๕ 

สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่  ๑(๑.๑.๔), ๒(๒.๕), ๒(๒.๖), ๓(๓.๒) 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 

ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินงาน   มิถุนายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 
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จากนโยบายการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  ท่ีเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และ

นวตักรรม  ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ประกอบกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการจัด

การศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งจดั

ให้มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความพร้อม มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และเพียงพอในการจดัการเรียนการ

สอน  ซ่ึงปัจจุบนัห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ๑และ๒   มีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใชง้านมาเป็นระยะเวลา

หลายปี  อุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาและการใชง้าน ประสบปัญหาเคร่ืองใชง้านไม่ได ้ ระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใชง้านมานานหลายปี และไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  เน่ืองจากระบบสายช ารุดเสียหาย 

การซ่อมบ ารุงท าไดย้ากอีกทั้งยงัไม่คุม้ค่ากบัการซ่อมบ ารุง รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนขา้งต ่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองท่ีใชง้านกนัอยูโ่ดยทัว่ไป   

ดงันั้น เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว

ในการบริหารจัดการ สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารกับฝ่ายงานต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ  จึงไดเ้สนอโครงการพฒันาส่ือไอซีทีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ข้ึน 

๒.  วตัถุประสงค์ 

๑) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นไปตามเกณฑ ์(มฐ 

๑) 

 ๒) เพื่อใหส้ถานศึกษามีการวางแผนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ

และการจดัการเรียนรู้ (มฐ ๒)  

 ๓) เพื่อใหส้ถานศึกษามีการวางแผนจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพ (มฐ ๒) 

 ๔) เพื่อส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (มฐ ๓) 

 

๓.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
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๑) ร้อยละ  ๗๙  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นไปตาม

เกณฑ ์(มฐ ๑) 

 ๒) ร้อยละ  ๘๑ ของสถานศึกษามีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ

และการจดัการเรียนเรียนรู้ (มฐ ๒) 

 ๓) ร้อยละ  ๙๔ ของสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ

เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ (มฐ ๒) 

 ๔) ร้อยละ  ๘๘  ของครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (มฐ ๓) 

 เชิงคุณภาพ 

  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สถานศึกษามีการ

วางแผนจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนเรียนรู้ และจดั

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   

 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผูรั้บผดิชอบ 

๑ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ และหอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ 
ตลอดปีการศึกษา 

ครูจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 

ครูสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

๒ 
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ต่ออายโุดเมนเนม

และเวบ็ไซต ์
ตลอดปีการศึกษา 

ครูจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 

ครูสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๓ 
พฒันาและดูแลระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 

ครูสัญญา  จนัทร์ร่ม 

ครูจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
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ครูสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๕. งบประมาณ   ๖๐๐,๐๐๐  บาท  (กนัเงินแล้ว) 

 ๕.๑ แหล่งงบประมาณ   เงินบริจาคฯ ICT  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

    เงินเรียนฟรีฯ  ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 ๕.๒ รายละเอยีดการใช้งบประมาณดังนี้ 

 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ พัฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร์ และหอ้งกลุ่มสาระต่างๆ 

- ซ่อมบ ารุงรักษาและลา้งเคร่ืองลงโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ จ  านวน ๓๐ เคร่ือง 

- จดัซ้ือชุดเมาทแ์ละคียบ์อร์ด ๒๐ ชุด 

- จดัซ้ือล าโพงเคล่ือนท่ี ๒ ตวั 

-จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน ๑๐ เคร่ือง 

-จดัซ้ือโตะ๊คอมพิวเตอร์ จ  านวน ๑๐ ตวั 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
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- จดัซ้ือเมาทป์ากกา เพื่อจดัการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

- จดัซ้ือทีวีดิจิทลัจอ LED จ านวน ๑๐ เคร่ือง 

(เงินเรียนฟรีฯ) 

๑๕๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

๒ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ต่ออายุโดเมนและ

เวบ็ไซต ์
๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  

๓ พฒันาและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของโรงเรียนใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี(เงินเรียน

ฟรีฯ) 

๒๐๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

รวม ๖๐๐,๐๐๐  ๘๕,๐๐๐ ๕๑๕,๐๐๐ 
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๖.  การประเมินโครงการ 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมนิ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ (Outputs)   

๑) ร้อยละ  ๗๙  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารเป็นไปตามเกณฑ ์

ประเมินสมรรถนะส าคญั

ตามหลกัสูตร 

แบบประเมินสมรรถนะ

ส าคญัตามหลกัสูตร 

๒) ร้อยละ  ๘๑ ของสถานศึกษามีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนเรียนรู้ 

ดูจากแผนพฒันาฯ 

/แผนปฏิบติัการ 

แผนพฒันาฯ 

/แผนปฏิบติัการ 

๓) ร้อยละ  ๙๔ ของสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

และสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ดูจากแผนพฒันาฯ 

/แผนปฏิบติัการ 

แผนพฒันาฯ 

/แผนปฏิบติัการ 

๔) ร้อยละ  ๘๘  ของครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

การส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

ผลลพัธ์ (Outcome) 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนเรียนรู้ และจัด

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ  ครูมีการใชส่ื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ประเมินสมรรถนะส าคญั

ตามหลกัสูตร/การส ารวจ 

 

 

ประเมินสมรรถนะส าคญั

ตามหลกัสูตร/แบบส ารวจ 

 

๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยสีอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวชิาเทคโนโลย ี เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
๓. ผูเ้รียนรู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ในการศึกษาคน้ควา้ 
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     ลงช่ือ                                        ผูเ้สนอโครงการ 

                      ( นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก ) 

     ลงช่ือ     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                            ( นายชูชยั  ไชยวกิ ) 

         หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  

     ลงช่ือ     ผูอ้นุมติัโครงการ 

                           ( นางสาวด าหริ  จนัทชูโต ) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

ประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ 

พฒันาส่ือไอซีทีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 

ปีการศึกษา  2564 

 

ล าดบั รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ซ่อมบ ารุง/ลา้งเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม 

30  เคร่ือง 500 15,000  

2 จดัซ้ือเมาทพ์ร้อมคียบ์อร์ด 20 ชุด 250 5,000  

3 จดัซ้ือล าโพงเคล่ือนท่ี 2 ตวั 5,000 10,000  

4 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  10  เคร่ือง 15,000 150,000  
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5 จดัซ้ือโตะ๊คอมพิวเตอร์ 10 ตวั 2,000 20,000  

6 จดัซ้ือเมาทป์ากกา 20 ชุด 1,500 30,000  

7 จดัซ้ือทีวดิีจิทลัจอ LED 10 เคร่ือง 15,000 150,000  

8 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ต่ออายุ

โดเมนและเวบ็ไซต ์

  20,000  

9 ค่ า ว ัส ดุ อุปกรณ์พ ร้อม ติดตั้ ง

ระบบเครือข่ าย อิน เทอ ร์ เ น็ต

ภายในโรงเรียน 

  200,000  

      

      

รวม 600,000  
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โครงการ      พฒันาส่ือไอซีทเีพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่  มฐ.๑ ข้อ๑.๑ (๔), มฐ.๒ (๒.๕), มฐ.๒ (๒.๖), มฐ.๓ (๓.๒) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางจุไรวรรณ  เอี่ยมสามโคก 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 
จากนโยบายการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และ

นวตักรรม  ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ประกอบกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งจดั
ให้มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความพร้อม มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และเพียงพอในการจดัการเรียนการ
สอน  ซ่ึงปัจจุบนัหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ๑   มีจ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใชง้านมาเป็นระยะเวลาหลายปี  
อุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ส่ือมสภาพไปตามระยะเวลาและการใชง้าน ประสบปัญหาเคร่ืองใชง้านไม่ได ้ เน่ืองจากไม่มี
อะไหล่ท่ีสามารถจะจดัซ้ือมาซ่อมแซมได ้ อีกทั้งยงัไม่คุม้ค่ากบัการซ่อมบ ารุง รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้
งานค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองท่ีใชง้านกนัอยูโ่ดยทัว่ไป   

ดงันั้น เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  กลุ่มงานบริหารงาน
วชิาการ  จึงไดเ้สนอโครงการพฒันาส่ือไอซีทีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ข้ึน 

๒.  วตัถุประสงค์ 

๑) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร  
 ๒) เพื่อใหส้ถานศึกษามีการวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  
 ๓) เพื่อใหส้ถานศึกษามีการวางแผนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนเรียนรู้  
 ๔) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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๓.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๑ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเป็นไปตาม 
เกณฑ ์ 
 ๒. สถานศึกษาร้อยละ ๙๒ มีการวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  
 ๓. สถานศึกษาร้อยละ ๗๕ มีการวางแผนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนเรียนรู้  
 ๔. ผูเ้รียนร้อยละ  ๙๑  ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 เชิงคุณภาพ 
  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สถานศึกษามีการ
วางแผนจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนเรียนรู้ และจดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ๑,๒ 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
ครูปัทฐพงษ ์สุบรรณ์ 
ครูสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๒ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ต่ออายโุดเมน ตลอดปีการศึกษา 
ครูจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
ครูปัทฐพงษ ์สุบรรณ์ 
ครูสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๓ 
พฒันาและดูแลระบบเวบ็ไซตแ์ละ
ระบบเครือข่ายของโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
ครูจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
ครูปัทฐพงษ ์สุบรรณ์ 
ครูสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 
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๕. งบประมาณ   ๑๒๑,๕๐๐  บาท 
 ๕.๑ แหล่งงบประมาณ   เงินบริจาคฯ ICT 
 ๕.๒ รายละเอียดการใชง้บประมาณดงัน้ี 
 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
๑ พัฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร์ ๑และ๒ โดย 
-จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ / ซ่อมบ ารุง รักษา
คอมพิวเตอร์ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๒ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/ต่ออายโุดเมน ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
๓ ค่าพฒันาและดูแลระบบเว็บไซต์และระบบ

เครือข่ายของโรงเรียน 
-จดัซ้ือ Access point ๒ ตวั 
-จดัซ้ือ Access point ๒ ตวั สาระอ่ืนๆ 
-สาย LAN ๑ ลงั 
- โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 

๔๓,๕๐๐ 
 
 
 
 

๒๘,๐๐๐ 

- ๑๐,๐๐๐  
 

๒๔,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๒๘,๐๐๐ 

รวม ๑๒๑,๕๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๑,๕๐๐ 
 
๖.  การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ (Outputs)   
๑) ร้อยละ  ๙๑  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเมินสมรรถนะ

ส าคญัตามหลกัสูตร 

แบบประเมิน

สมรรถนะส าคญัตาม

หลกัสูตร 

๒) ร้อยละ  ๙๒ ของสถานศึกษามีการวางแผนและจัด
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ดูจากแผนพฒันาฯ 
/แผนปฏิบติัการ 

แผนพฒันาฯ 
/แผนปฏิบติัการ 

๓) ร้อยละ  ๗๕ ของสถานศึกษามีการวางแผนจดัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนเรียนรู้ 

ดูจากแผนพฒันาฯ 
/แผนปฏิบติัการ 

แผนพฒันาฯ 
/แผนปฏิบติัการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
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๔) ร้อยละ  ๙๑  ของครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

ผลลพัธ์ (Outcome) 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  สถานศึกษามีการวางแผนจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนเรียนรู้ และจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ครูมีการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ประเมินสมรรถนะ
ส าคญัตามหลกัสูตร/
การส ารวจ 

 

 
ประเมินสมรรถนะ
ส าคญัตามหลกัสูตร/
แบบส ารวจ 

 

๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๔. ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยสีอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวชิาเทคโนโลย ี เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
๖. ผูเ้รียนรู้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ในการศึกษาคน้ควา้ 

 

     ลงช่ือ                                        ผูเ้สนอโครงการ 
                      ( นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก ) 
 

     ลงช่ือ     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                      ( นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค ์) 
         หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 

     ลงช่ือ     ผูอ้นุมติัโครงการ 
                            ( นางอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
 
 

ช่ือโครงการ              พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง    กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ๔ ข้อ๑ (๑.๑)                 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีที ่                   มฐ. ๑ ข้อ๑.๒ (๑), มฐ.๑ ข้อ ๑.๒ (๒), 

มฐ.๑ ข้อ ๑.๒ (๓), มฐ.๑ ข้อ๑.๒ (๔) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                       งานกจิการนักเรียน 
ลกัษณะโครงการ     ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ                       ตลอดปีการศึกษา 
**************************************************************************** 

๑. หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัแนวโนม้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่าลง พบวา่
เน่ืองจากมีส่ือและเทคโนโลยเีขา้มาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้น
ท่ีปลูกฝังคุณธรรมให้กบันกัเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกนัระหวา่งบา้น โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝัง
คุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง ถา้ไม่รีบแกไ้ขนกัเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได ้โดย
ทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวินยั ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกตญัญูกตเวที มี
ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า  
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติัตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวนั 
โครงการน้ีสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคู่คุณธรรม และ
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
 

๒.วตัถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
            ๒. เพื่อใหผู้เ้รียนภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
            ๓. เพื่อใหผู้เ้รียนอยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
            ๔. เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี 

            ๕.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  

            ๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

 

 

๓.เป้าหมาย 

      ๓.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ 

            ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
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            ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ ภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
            ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ อยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
            ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๒ มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี  

       ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ   

            ๖.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ มีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

       ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

             นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ เห็นคุณค่าของตนเอง  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง   กลา้แสดงออก  

มีจิตส านึก รู้คุณค่า ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงรู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ ผูเ้รียนไดรั้บค าแนะน า

ในการแก้ปัญหาทางด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค และมีการเปิดโอกาสผูป้กครองและ

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  

            นกัเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมีความภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความ
เป็นเป็น   สามารถอยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี  รู้จกั
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุ
และปัญหาทางเพศ และมีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. กจิกรรมส าคัญและการด าเนินงาน 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
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๑ 

วนัส าคัญ 
วนัวสิาขบูชา 

๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒ 

นายพงศส์นิท ศรีปานนิล 
นางกญัญาภทัร บุญต่อ 
นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 

วนัไหวค้รู มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
วนัอาสาฬหบูชาและ 
วนัเขา้พรรษา 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต รัชกาลท่ี๙ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
วนัปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
วนัพอ่แห่งชาติ ๕    ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
วนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ๓๐ ธนัวาคม  ๒๕๖๒ 
วนัมาฆบูชา ๑๐ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓ 

๒ 
ประชาธิปไตยใน โรงเรียน 
สภานกัเรียน 

ตลอดปี 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล 

๓ 

กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
โรงเรียนธนาคาร 

ตลอดปี นางจุไรวรรณ เอ่ียมสามโคก 

กิจกรรมการอนุรักษพ์ฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดปี นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
นางสาวธญัญพ์ิชา จนัทร์เสถียร 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นางจุไรวรรณ  ใจรังษี 

บนัทึกความดี/ 
คนดีศรีปากแพรก 

ตลอดปี 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นางกญัญาภทัร  บุญต่อ 

จดัซ้ือ/จดัหาส่ือ/อุปกรณ์ ตลอดปี นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 

๔ To be number one ตลอดปี 
นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๕ 
กจิกรรมแนะแนว 
เยีย่มบา้นนกัเรียน 

สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 ทุนการศึกษา ตลอดปี นางกญัญาภทัร   บุญต่อ 
แนะแนวอาชีพสร้างรายได ้ ตลอดปี นางกญัญาภทัร   บุญต่อ 
แนะแนวสัญจร ม.๑,ม.๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางกญัญาภทัร   บุญต่อ 
ปัจฉิมนิเทศ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นางกญัญาภทัร   บุญต่อ 
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พฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ือแนะแนว ตลอดปี นางกญัญาภทัร  บุญต่อ 

๖ 

พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน 
-จดัท าคู่มือนกัเรียน 
-ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 

พฤษภาคม 
 
 

พฤษภาคม,พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นางสาวทิพวรรณ  ไชยชุมพล 

 

 

๕. งบประมาณ    
๕.๑  แหล่งงบประมาณ      เงินอุดหนุน       ๖๘,๒๕๐   บาท   

            กนัเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที่ รายการ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 

วนัส าคัญ 
วนัวสิาขบูชา 

- - - - 

วนัไหวค้รู ๑,๓๕๐ - ๑,๓๕๐ - 
วนัอาสาฬหบูชาและ 
วนัเขา้พรรษา 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

วนัแม่แห่งชาติ ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต รัชกาล
ท่ี ๙ 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 

วนัปิยะมหาราช ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
วนัพอ่แห่งชาติ - - - - 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

๒,๗๐๐ - ๑,๗๐๐ ๑,๐๐๐ 

วนัมาฆบูชา - - - - 
ที่ รายการ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

 
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
รัชกาลท่ี  ๑๐ 

๑,๒๐๐ - - ๑,๒๐๐ 

๒ 
ประชาธิปไตยใน โรงเรียน 
สภานกัเรียน 

๘๐๐ - - ๘๐๐ 

๓ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๓,๔๐๐ 
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(กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

(กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

(กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน) 

(กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

๔ 
กิจกรรมป้องกนัแกปั้ญหายา
เสพติด 
To be number one 

 
๑๔,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๑๔,๐๐๐ 

๕ 

กิจกรรมแนะแนว 
เยีย่มบา้นนกัเรียน 

๗,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ - 

แนะแนวอาชีพสร้างรายได ้ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 
แนะแนวสัญจร ม.๑,ม.๔ ๑,๗๐๐ - ๑,๗๐๐ - 
ปัจฉิมนิเทศ ๙,๑๐๐ - - ๙,๑๐๐ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ือแนะ
แนว 

๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

๖ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
โรงเรียนธนาคาร 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

๗ 

พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
-จัดท า คู่ มือครูงานระบบ
ดูแล 
 ช่วยเหลือนกัเรียน 
-จดัท าคู่มือนกัเรียน 
-ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 

 
 
 
- 
 
- 

๑๐,๙๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 

๑๐,๙๐๐ 
รวม ๖๘,๒๕๐    - ๒๒,๗๕๐ ๔๕,๕๐๐ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมในโครงการ* 
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     ๖. การประเมินผล 

ตัวบ่ช้ีสภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้วัดและประเมินผล 

๑.ร้อยละของผู้ เ รียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

สังเกต 
- แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมของ 
  นักเรียน/แบบบันทึกพฤติกรรม 
  ของคุณครูท่ีปรึกษา 

๒.ร้อยละของผู้ เรียนมีความเอื้ออาทรต่อ
ผู้ อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 

สังเกต/ส ารวจ 
-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกความดี 
-แบบส ารวจการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแ ่ ่  

๓.ร้อยละของผู้ เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  
ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

สังเกต/สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

๔. ร้อยละของผู้ เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  
มี ค ว ามมั่ น ใ จ  ก ล้ าแสดง  ออกอ ย่ า ง
เหมาะสม 

การสังเกต -แบบสังเกต 

๕.ร้อยละของผู้ เรียนมีจิตส านึก รู้คุณค่า ใน
การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

การสังเกต 
-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกการท าความสะอาด     เขต
พืน้ท่ีรับผิดชอบ 

๖.ร้อยละของผู้ เรียนรู้จักป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงจากโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

การสังเกต
พฤติกรรม 

/การส ารวจ 

-แบบบันทึกพฤติกรรมแบบ 
-ส ารวจการใช้สารเสพติด 

๗.ร้อยละของผู้เรียนได้รับค าแนะน าใน
การแก้ปัญหาทางด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

สอบถาม -แบสอบถาม/แบบบันทึก 

๘.ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชน 
 ท่ีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา     

บันทึก -บันทึกการประชุม/การมส่ีวนร่วม 

 

       ๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
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โครงการ    งานวชิาการ 

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 

    ๑. ผู้ เรียนมคุีณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์สูงขึน้ 

      ๒. ผู้ เรียนปฏิบัติตนในวนัส าคัญต่างๆ   ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

    ๓. ผู้ เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มวิีนัยในตนเอง  สามารถปฏิบัติงานตามหลักของ 

     พระพุทธศาสนา 

    ๔. ผู้ เรียนมพีฤติกรรมด้านวิถชีีวิตด้านประชาธิปไตย   ๓ ด้าน คือด้านคารวะธรรม   

       สามคัคีธรรม  ปัญญาธรรม 

    ๕. ผู้ เรียนมจิีตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

    ๖. ผู้ เรียนใช้พลังงานทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

                                                            
                                            
 
                                                         ลงช่ือ                                   ผู้ เสนอโครงการ 

                                                         (นางจีรพงค์  ทองใหญ่) 
                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
                                               ลงช่ือ                                    ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางกนกกาญจน์  จันทร์รงค์) 
                                                หัวหน้างานฝ่ายแผนงานงบประมาณ   
 

 
                                               ลงช่ือ                                   ผู้อนุมติัโครงการ 
                                                       (นางสาวอัจฉรา  ช่วยนุ่ม) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ๑(๑.๑), ๑(๑.๒), ๔(๑.๑) 

สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่  มฐ.๑ ข้อ๑.๑ (๒), มฐ.๑ ข้อ๑.๑ (๓), มฐ.๑ ข้อ๑.๑ (๔), 

มฐ.๑ ข้อ๑.๑ (๖), มฐ.๒ (๒.๓), มฐ.๓ (๓.๓), มฐ.๓ (๓.๔),มฐ.๓ 

(๓.๕)  

ผู้รับผดิชอบ    นายปัทฐพงษ์  สุบรรณ์ 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งให้ความส าคญั ตามท่ี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้

สถานศึกษาใหม้ากท่ีสุดดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว  สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน และ การมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะ

เป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการสามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล  รวมทั้งวดัปัจจยั เก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  ชุมชน  ทอ้งถ่ินได้

อยา่งมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจดัการเรียน

การสอนให้กบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ และมีวิสัยทศัน์วา่ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ครูเป็นมืออาชีพ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลภายใตค้วามพอเพียง  

จากความส าคัญตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มงานบริหารงานวิชาการของ              

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตาม

วิสัยทศัน์ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม กลุ่มงานบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการและน าเสนอ

โครงการงานวชิาการน้ีข้ึน 

๒. วตัถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแกปั้ญหา 

 ๒. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

 ๓. เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 

 ๔. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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 ๕. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๖. เพื่อให้ผูเ้รียนมีการจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวติได ้

 ๗. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๘. เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา

ผูเ้รียน 

 ๙. เพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ

จดัการเรียนรู้ระหวา่งครู ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ๑๐. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบบริหารจดัการคุณภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๘ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปั้ญหา 

๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๓ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป 

๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๓ มีผลการทดสอบระดบัชาติระดบัดีข้ึนไป  

๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๔ 

๖. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๗. ครูผูส้อนร้อยละ ๗๕ มีการใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๘. ครูผูส้อนร้อยละ ๗๕ มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

 ๙. ครูผูส้อนร้อยละ ๙๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ

จดัการเรียนรู้ 

 ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ครู ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 

๑. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอยูใ่นระดบัดี 

 ๒. สถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ใน

ชีวติไดอ้ยูใ่นระดบัดี 
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๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ 

งานวชิาการ 

ตลอดปีการศึกษา 

นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 

   ๑.๑ งานวดัผล 
นายนิพนธ์  โสภา 
นางสาวสุทธิลกัษณ์ เก้ือดว้ง 

   ๑.๒ งานทะเบียนและGPA 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 
นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร 

   ๑.๓ งานรับสมคัรนกัเรียน 
นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร 
นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 
นางสาวรจนา  ฟ้อนร าดี 

   ๑.๔ งานนิเทศ 
นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 
นางพรเพญ็  บุญนาค 

   ๑.๕ งานส ามะโนนกัเรียน 
นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร 
นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 
นางสาวรจนา  ฟ้อนร าดี 

   ๑.๖ งานส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุลนาง
พรเพญ็  บุญนาค 

   ๑.๗ งานจดัสอนแทน 
นางพรเพญ็  บุญนาค 
นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 

   ๑.๘ กิจกรรมชุมนุม นางสาวสุทธิลกัษณ์ เก้ือดว้ง 

๒ กิจกรรมการสอบ O-net 
กุมภาพนัธ์-มีนาคม 

๒๕๖๓ 
นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 
นายนิพนธ์  โสภา 

๓ กิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๖๒ 
นายสัญญา จนัทร์ร่ม 

๔ กิจกรรมทศันศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 
ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๕ ค่ายวชิาการ   

  ๕.๑ ค่ายภาษาองักฤษ   นางกญัญาภทัร  บุญต่อ 
  ๕.๒ ค่ายวทิยาศาสตร์  นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
  ๕.๓ ค่ายสืบสานเอกลกัษณ์วฒัธรรมไทย 

 
นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 
นางพรเพญ็  บุญนาค 
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๖ กิจกรรมวนัส าเร็จการศึกษา 
มีนาคม-เมษายน 

๒๕๖๓ 
นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร 

๗. กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
มีนาคม-พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 
นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 

๘. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ 

ตลอดปีการศึกษา 

นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 
   - การแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขต
พื้นท่ี 

นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 

   - ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 

๙. กิจกรรมเปิดบา้นสู่ชุมชน “Open house” 
มกราคม-กุมภาพนัธ์ 

๒๕๖๓ 
นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 

๑๐. กิจกรรม ๑ นกัเรียน ๑ อาชีพ ตลอดปีการศึกษา นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์ 
 

๕. งบประมาณ 

๕.๑ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุน   ๙๐,๖๖๕ บาท 

                 งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน             ๓๗๑,๗๐๐ บาท 

๕.๒ รายละเอยีดการใช้งบประมาณดังนี้ 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 

งานวชิาการ     
   ๑.๑ งานวดัผล ๑๒,๗๖๐ - - ๑๒,๗๖๐ 
   ๑.๒ งานทะเบียนและGPA ๓,๗๘๐ - - ๓,๗๘๐ 
   ๑.๓ งานรับสมคัรนกัเรียน ๒,๗๕๐ - - ๒,๗๕๐ 
   ๑.๔ งานนิเทศ - - - - 
   ๑.๕ งานส ามะโนนกัเรียน - - - - 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย วสัดุ 

    ๑.๖ งานส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน - - - - 
    ๑.๗ งานจดัสอนแทน ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
 

   ๑.๘ กิจกรรมชุมนุม  
-   

๒๕,๐๐๐ (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๗๔ 
 

๒ 
กิจกรรมการสอบ O-net  
   ๒.๑ การสอบ O-NET นกัเรียน ม.๓ - - - - 
   ๒.๒ การสอบ O-NET นกัเรียน ม.๖ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 

๓ 
กิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อการเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

๑๐๐,๐๐๐ (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

๔ กิจกรรมทศันศึกษา ๑๔๐,๐๐๐ (งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

๕ 

ค่ายวชิาการ     
  ๕.๑ ค่ายภาษาองักฤษ  ๓๕,๐๐๐ (งบประมาณกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
  ๕.๒ ค่ายวทิยาศาสตร์ ๑๙,๒๐๐ (งบประมาณกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
  ๕.๓ ค่ายสืบสานเอกลกัษณ์วฒัธรรมไทย ๒๕,๐๐๐ (งบประมาณกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

๖ กิจกรรมวนัส าเร็จการศึกษา ๖,๓๗๕ - - ๖,๓๗๕ 
๗ กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - 

๘ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้น
วชิาการ 

 

 
   ๘.๑ การแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัเขตพื้นท่ี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 

    ๘.๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - 

๙ 
กิจกรรมเปิดบา้นสู่ชุมชน “Open house” ปี 
๒๕๖๒ 

๒๗,๕๐๐ 
(งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

๒,๕๐๐ 
(งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

๗,๐๐๐ 
(งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

๑๘,๐๐๐ 
(งบกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน) 

๑๐ กิจกรรม ๑ นกัเรียน ๑ อาชีพ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
รวม ๙๐,๖๖๕ ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๓๖,๖๖๕ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมในโครงการ 

 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Output) 
๑. ร้อยละของผู ้เ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหา 

ประเมินสมรรถนะผูเ้รียน 
แบบประเมินสมรรถนะ

ผูเ้รียน 

๒. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม 
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๓. ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั
ดีข้ึนไป 

ผลการเรียนของนกัเรียน แบบรายงานผลการเรียน 

๔. ร้อยละของผู ้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
ระดบัดีข้ึนไป 

ผลการสอบ O-net แบบทดสอบ O-net 

๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึน 
สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มสาระ 

แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่ม

สาระ 
๖. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และมี
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ประเมินสมรรถนะผูเ้รียน 
แบบประเมินสมรรถนะ

ผูเ้รียน 
๗. ร้อยละของครูผู ้สอนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สังเกต, สัมภาษณ์ 
แบบสังเกต, แบบ

สัมภาษณ์ 
๘. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

การนิเทศติดตาม 
แบบบนัทึกการนิเทศ

ติดตาม 
๙. ร้อยละของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 

การนิเทศติดตาม 
แบบบนัทึกการนิเทศการ 

PLC 

๑๐. ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน
โดยเนน้การมีปฎิสัมพนัธ์เชิงบวก 

ถามความพึงพอใจ/ 
นิเทศการสอน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ แบบบนัทึกการ

นิเทศการสอน 
ผลลพัธ์(Outcome) 
๑. สถานศึกษามีการด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู ้เ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน 
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการด าเนินกิจกรรม 
แบบรายงานการด าเนิน

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
๒. สถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวน การ
คิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติได ้

นิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบนิเทศแผนการจดัการ

เรียนรู้ 

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและสามารถอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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๓. กลุ่มบริหารงานวชิาการจดัระบบการด าเนินงานอยา่งเป็นสัดส่วน สามารถส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

๔. กลุ่มงานบริหารงานวชิาการมีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการตอบสนองกิจกรรมหรือโครงการ
ตามนโยบายต่างๆ ท่ีไดรั้บอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

                (นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์) 

        หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                 (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 

          หวัหนา้กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

 

 

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

      (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 

        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

 

โครงการ              ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                   คณติศาสตร์ 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์โรงเรียน             ๑ ข้อ๑ (๑.๑),  ๑ ข้อ๑ (๑.๒)     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัของ สพฐ.ที ่   มฐ๑ ข้อ ๑.๑(๑),  มฐ๑ ข้อ๑.๑(๒),  มฐ๑ ข้อ๑.๑(๓),   
                                                   มฐ๑ ข้อ๑.๑(๔),  มฐ๓ (๓.๑)      
ผู้รับผดิชอบโครงการ             นายนิพนธ์   โสภา 
ลกัษณะโครงการ             ต่อเน่ือง  
ระยะเวลา              ตลอดปีการศึกษา  
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******************************************************************************* 

๑. หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้

นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมไดต้ลอดชีวิตและตามศกัยภาพ  ให้ผูเ้รียน

เป็นผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอท่ีจะสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิ่งข้ึน  ซ่ึงตอ้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  

และเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไป 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์ คิด

อยา่งมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ  

ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การฝึกทกัษะ

กระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นย  า  นับว่ามีความส าคัญ  เพราะใน

ชีวิตประจ าวนัของมนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ มากมาย  มนุษยจึ์งตอ้งมีความรู้ความสามารถในการคิด

ค านวณ ซ่ึงเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อใหป้รับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิดค านวณ  

การคิดอยา่งมีเหตุผล  วางแผนการตดัสินใจ  และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และ 

ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอท่ีจะสามารถน าความรู้  ทกัษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป   

 

๒. วตัถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้น
เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๒. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแกปั้ญหาเป็นไปตามเกณฑ ์
 ๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
 ๔. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 ๕. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ข้ึน  

๖. เพื่อใหผู้เ้รียนจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด ปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
๗. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
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๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๒ มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดบัชั้นเป็นไปตามเกณฑ ์
  ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหาเป็นไปตามเกณฑ ์
 ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนระดบัดีข้ึนไป  
 ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ สามารถจดัการเรียนรู้ผา่นระบบการคิด ปฏิบติัจริงและสามารถน าไปใชป้ระยกุต์
ในชีวติได ้
 ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
     ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร  การประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์เพียงพอท่ีจะสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพฒันาคุณภาพ
ชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ        

กจิกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

๑. สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
    -  จดัการแข่งขนั 

ส.ค. ๖๒ ๔,๐๐๐ 
นายนิพนธ์     โสภา 
นางพนสัดา     วมิล 

๒. สอนเสริม O-net  ประสานครู 
   ในกลุ่มสาระฯ สอนติว ม.๓  
    และ ม.๖   

พ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๓,๐๐๐ 
นายนิพนธ์     โสภา 
นางพนสัดา     วมิล 
นายสิทธิเดช    โสมปาน 

๓. จดับอร์ดค าถามทาง 
   คณิตศาสตร์ 

มิ.ย.๖๒–ก.พ.๖๓ ๓,๐๐๐ 
นายนิพนธ์     โสภา 
นางพนสัดา     วมิล 
นายสิทธิเดช    โสมปาน 

๔. นิทรรศการคณิตศาสตร์ มิ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๓,๐๐๐ นายนิพนธ์     โสภา 
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นางพนสัดา     วมิล 
นายสิทธิเดช    โสมปาน 

 

๕. งบประมาณ   จ  านวน   ๑๔,๖๕๐     บาท                     

 ๕.๑.แหล่งงบประมาณ          เงินอุดหนุน  ๑๔,๖๕๐  บาท                     

 ๕.๒ รายละเอยีดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการกจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
๑.  สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
๒.  สอนเสริม O-net ๔,๖๕๐ - - ๔,๖๕๐ 
๓.  จดับอร์ดค าถามทางคณิตศาสตร์ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
๔.  นิทรรศการวชิาการคณิตศาสตร์ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

รวม ๑๔,๖๕๐ - - ๑๔,๖๕๐ 

 

 

 

 

๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Outputs) 
๑. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดบัชั้นเป็นไปตามเกณฑ ์

บนัทึก 
แบบบนัทึกผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๒. ร้อยละของผู ้เรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหาเป็นไปตามเกณฑ ์

ประเมิน 
แบบประเมินการทดสอบ
สมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร 

๓. ร้อยละของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียน
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

บนัทึก 
แบบบนัทึกสรุปผลการจดัการ

เรียนรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๔. ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ ์ บนัทึก 

แบบบนัทึกสรุปผลการทดสอบ  

O-Net 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๘๐ 
 

๕. ร้อยละของผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติ  

ผลการทดสอบ 

O – Net 

แบบทดสอบ O – Net 

คณิตศาสตร์ 

๖. ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน

โดยเนน้การมีปฎิสัมพนัธ์เชิงบวก 

ถามความพึงพอใจ/ 

นิเทศการสอน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ/ 

แบบบนัทึกการนิเทศการสอน 

ผลลพัธ์ (Outcome) 
          ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  การ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และผล
การทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์  มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอท่ีจะสามารถ
น าความรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 

 

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ๒.  ผูเ้รียนน าความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน 
 ๓.  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิง่ข้ึน 
 
 

 

              ลงช่ือ                                   ผูเ้สนอโครงการ 

                 (นายนิพนธ์  โสภา) 
 

              ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                                   หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 

     ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 

             (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 
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                ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

โครงการ           พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางด้านวทิยาศาสตร์  
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ๑ (๑.๑), ๑ (๑.๒), ๓ ข้อ๑ (๑.๑), ๔ ข้อ ๑ (๑.๑),  

๖ ข้อ๑ (๑.๑)  
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่  มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๑), มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๒), มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๓), 

มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๔),มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๖), มฐ.๓ (๓.๑),  

มฐ.๓ (๓.๒), มฐ.๓ (๓.๕)  

ผู้รับผดิชอบโครงการ             กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
ลกัษณะโครงการ         ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

                การจดัการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   ๒๕๔๒  ท่ีมุ่งจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบติั และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง ครูจะตอ้งจดักิจกรรมให้นกัเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าไดคิ้ดเป็น  รักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  กิจกรรมหน่ึงท่ีจะท า
ให้บรรลุผลดงักล่าวขา้งตน้คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน  ซ่ึงครูจะตอ้งมีกลยุทธ์วิธีในการ
ให้นักเรียนสนใจในการท าโครงงาน จดักระบวนการให้นักเรียนเห็นแนวทางในการท าโครงงานและเกิด
ความรู้สึกวา่ตนสามารถท าโครงงานไดส้ าเร็จ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท าโครงงาน  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนสามารถ
น าความรู้ขั้นพื้นฐานไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  นอกจากน้ีการฝึกให้นกัเรียนรู้ใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์
ทางวทิยาศาสตร์ก็ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเคร่ืองมือ/อุปกรณ์การทดลองท่ีมีความสลบัซบัซ้อน  นอกจากน้ี
แลว้ยงัตอ้งมีการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปดว้ย  กิจกรรมรักการอ่าน  
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการจดัทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
หอ้งเรียน เป็นตน้  
 
๒. วตัถุประสงค์    

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ   
๒. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายและ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ 
๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม   
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๔. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได ้  
๕. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพ 

             ๗.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดป้ฏิบติัจริง  
             ๘. เพื่อใหผู้เ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๓. เป้าหมาย 
 ๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๒ มีความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ   
        ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ 
        ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม   
        ๔. ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได ้
        ๕. ร้อยละ ๖๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
        ๖. ร้อยละ  ๘๕ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพ 
        ๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนท่ีไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดป้ฏิบติัจริง   
       ๘. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๔ มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   
          ๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ  มีความสามารถในการอ่าน  
คิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดป้ฏิบติัจริง สามารถน าความรู้และทกัษะพื้นฐานไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและมี
เจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพ          
       ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินการอ่านคิด
วเิคราะห์และเขียนรวมถึงมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์รู้จกัวางแผนในการท างานมีเจตคติทีดีต่อ
วทิยาศาสตร์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๘๓ 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ตลอดปี 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๒ 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
-บนัทึกการอ่าน 
-จุลสารวทิยาศาสตร์ 
-บอร์ดความรู้ 
-นิทานวทิยาศาสตร์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๓ กิจกรรมทศันศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๔ กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ มกราคม   ๒๕๖๕ 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๕ 
กิจกรรมจดัแสดงผลงานกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

มกราคม   ๒๕๖๕ 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

๖ 
กิจกรรมจดัซ้ือจดัหา  พฒันานวตักรรมและ
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 
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๗ กิจกรรมCooding ส าหรับนกัเรียน ม ปลาย ตลอดปี 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 

 
๕. งบประมาณ    

๕.๑  แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน  ๕๐,๐๐๐บาท  
รายละเอยีดการใช้งบประมาณ ดังนี้    
 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๒ 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
-บนัทึกการอ่าน 
-จุลสารวทิยาศาสตร์ 
-บอร์ดความรู้ 
-นิทานวทิยาศาสตร์ 

 
๕๐๐ 

 
- 

 
- 

 
 
 

๕๐๐ 

๓ กิจกรรมทศันศึกษาสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ 

๑๐,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมเปิดบา้นวทิยาศาสตร์ วชิาการ 
๕ กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๖ กิจกรรมจดัซ้ือจดัหา  พฒันา

นวตักรรมและส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

๓๐,๐๐๐ - - ๑๓,๐๐๐ 

๗ 
กิจกรรมCooding ส าหรับ
นกัเรียน ม ปลาย 

๔,๕๐๐   ๔,๕๐๐ 

 รวม ๕๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
                                                       *ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมใน   โครงการ* 
 
 
๖. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Outputs) 
๑.ร้อยละ  ๖๐  ของผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์ บนัทึก แบบบนัทึก 
๒.ร้อยละ ๗๒ ของผูเ้รียน มีสมรรถนะท่ีส าคัญเป็นไปตาม
เกณฑ ์

ประเมินสมรรถนะ แบบประเมิน 

๓.ผูเ้รียนร้อยละ๗๒ มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 

บนัทึก แบบบนัทึก 

๔.ผูเ้รียนร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดบัชาติ สูงกวา่ขีดจ ากดั
ล่าง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๕.ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ รู้จกัวางแผนในการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

๖.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ สามารถท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่น
พฒันาและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๗.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ สังเกต แบบสังเกต 
๘.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๙.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๔ มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   

สังเกต ใชแ้บบการสังเกต 

 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       ๑. นกัเรียนมีทกัษะในการท างานต่าง ๆ อยา่งมีกระบวนการ  สามารถคิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหา ต่าง  ๆได ้ 
อยา่งมีระบบ 
       ๒. ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ทางด้าน  วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนัได ้
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                                                       ลงช่ือ                                    ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                  ( นายสุรศกัด์ิ   วายกุุล ) 
                                                                      ต  าแหน่ง ครู คศ.๓ 
 
 
                                                      ลงช่ือ                                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                                 (นายชูชยั  ไชยวกิ) 
 
                                                            หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 
                                                      ลงช่ือ                                      ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                  ( นางสาวด าหริ  จนัทชูโต) 
                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 
กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ สารเคมีในการท าโครงงาน   ๕,๐๐๐  
๒ จดัจา้ง/จดัท าเอกสารประกอบการสอน ๑๐  เล่ม ๑๐๐ ๕๐๐  
๓ กระดาษโปสเตอร์สี ๒๐ แผน่ ๑๕ ๓๐๐ กนัเงิน

(พสัดุ) 
รวมเงิน  (ห้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน) ๕,๘๐๐  

 

รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 
กจิกรรมเสริมการรักการอ่าน 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ กระดาษโปสเตอร์สีแบบบาง ๓๐ ๑๕ ๓๐๐ กนัเงิน
(พสัดุ) 

๒ ปากกา ๒  กล่อง ๑๕๐ ๓๐๐ กนัเงิน
(พสัดุ) 

๓ แฟ้มบาง ๒๐ แฟ้ม ๒๕ ๒๕๐  
๔ กระดาษวาดเขียน   A๔ ๒ ห่อ ๒๐๐ ๒๕๐  
๕ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง ๑๐ ๑๕ ๑๕๐ กนัเงิน

(พสัดุ) 
รวมเงิน  (หน่ึงพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๑,๒๕๐  

 

 

 

รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 
กจิกรรมทศันศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ที่ รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ จ านวน ราคา จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า (หน่วย) (ต่อหน่วย) (บาท) 
๑ ค่าเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน ๑ คนั ๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐  
๒ ค่าป้ายไวนิล ๑  ผนื ๘๐๐ ๘๐๐  

รวมเงิน  (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) ๑๐,๐๐๐  

 

 
รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 

กจิกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าจา้งเหมารถ ๑ คนั ๑๓.๐๐๐ ๑๓,๐๐๐  

๒ ค่าตอบแทนวทิยากร ๖ ชม. ๖๐๐ ๓,๖๐๐  

๓ ค่าป้ายไวนิล ๑ ผนื ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
๔ กระดาษน าเสนองาน ๒๐  แผน่ ๑๕ ๓๐๐  
๕ ปากกาเคมี ๒ กล่อง ๒๐๐ ๔๐๐  
๖ ป้ายช่ือ ๕  โหล ๑๘๐ ๙๐๐  

รวมเงิน  (หน่ึงหม่ืนเก้าพนัสองร้อยบาทถ้วน) 
๑๙,๒๐๐ (กจิกรรมกจิกรม

พฒันาฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 
กจิกรรมจัดซ้ือจัดหา  พฒันานวตักรรมและส่ือการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
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๑ ถ่านไฟฉาย ๑.๕ โวลต ์ ๑  โหล ๒๔๐ ๒๔๐  
๒ ชุดการต่อตวัตา้นทาน ๔ ชุด ๔๒๐ ๑,๖๘๐  
๓ กฎของบอยลแ์บบสาธิต ๑  ชุด ๓๐๐๐ ๓,๐๐๐  
๔ สายไฟพร้อมแจค๊เสียบคู่ ๔๐ ๓๐ ๑,๒๐๐  
๕ น ้ากลัน่ ๒ ขวด ๒๔ ๔๘  
๖ ขวดรูปชมพู่ ๕ใบ ๒๐๐ ๑,๐๐๐  
๗ กระบอกตวงขนาด ๑๐๐๐  cm๓ ๕ ใบ ๑๕๐ ๗๕๐  
๘ แวน่ขยาย  ๓  น้ิว ๑๐  อนั ๗๕ ๗๕๐  
๙ บิกเกอร์  ๑๐๐๐  มิลลิลิตร ๕ ใบ ๑๗๐ ๘๕๐  
๑๐ แอลกอฮอลจุ์ดไฟ ๑ กล่อง ๓๕๐ ๓๕๐  
๑๑ กระดาษลิสมสั ๑  กล่อง ๑๓๒ ๑๓๒  
๑๒ แผน่ Codding  ๓ ชุด ๑,๕๐๐ ๔๕๐๐  
๑๓ ไมโครโฟนพร้อมล าโพง  ๓ ชุด ๒๕๐๐ ๗,๕๐๐  
๑๔ ขวดวดัปริมาตรพลาสติก ขนาด ๑๐๐๐ml ๑ ชุด ๕๕๐ ๕๕๐  
๑๕ ขวดบีบน ้ากลัน่ ขนาด ๒๕๐ ml  ๖ ชุด ๗๐ ๔๒๐  
๑๖ เอทิลแอลกอฮอล ์๗๐ % ขนาด ๓.๘ลิตร ๒ แกลลอน ๔๕๐ ๙๐๐  
๑๗ เคร่ืองชัง่ดิจิตอล HT-๕๐๐๐(ญ่ีปุ่น) ๑ ชุด ๓,๘๕๐ ๓,๘๕๐  
๑๘ ชั้นวางอุปกรณ์และสารเคมี  แบบ ๓ ช่อง ๒ ชุด ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐  
๑๙ ขวดเกบ็สารพลาสติกปากกวา้ง ขนาด ๑๐๐๐ml ๑ ชุด ๑๓๐ ๑๓๐  

รวมเงิน  (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัห้าบาทถ้วน) ๓๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

โครงการ  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  บริหารงานบุคคล 
สนองยุทธ์กลยุทธ์โรงเรียน     ๑ (๑.๑), ๑(๑.๒)     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่     มฐ.๒ ข้อ๑ (๑.๑), มฐ.๒ ข้อ๑ (๑.๒), มฐ.๒ ข้อ (๒.๒),  
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                                                  มฐ.๒ (๒.๔), มฐ.๔ ข้อ๑ (๑.๒), มฐ.๔ ข้อ๑ (๑.๓) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นายสุรศักดิ์  วายุกุล 
ลกัษณะโครงการ    ต่อเน่ือง                      
ระยะเวลา      ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดก้ าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๙ เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันา 

โดยยึดหลกัสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤต  สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และน าไปสู่การพฒันา

อยา่งสมดุล มีคุณภาพ และย ัง่ยนื  

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เป็นงานท่ีต้องดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างความเป็นเอกภาพในหมู่คณะ รวมทั้ง

ส่งเสริมและพฒันา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ในดา้นต่างๆ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ

มาใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการน าผลงานไปประกวดในระดบั

ต่างๆจนเกิดความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อให้การพฒันาโรงเรียน

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสัยทศัน์ร่วมภายใต ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดให้นกัเรียนเป็นแกน

หลกัส าคญัในการพิจารณาหรือแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองจะตอ้งร่วมกนัคน้หาความตอ้งการของชุมชน ร่วมคิด 

ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมรับผดิชอบและรับผลประโยชน์ร่วมกนั  จึงไดจ้ดัท าโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัการ

จดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน      

                                                                                                 

๒. วตัถุประสงค์ 

    ๑. เพื่อใหค้รูมีการวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

    ๒. เพื่อใหค้รูมีวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

    ๓. เพื่อใหค้รูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบและใชผ้ลการวิจยั

ในการปรับการสอน 
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     ๔. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา

บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

   ๕. เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

    ๖. เพื่อใหค้รูก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

  ๗. เพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบติัตามค่านิยมหลกั ๑๒ ประการและน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

  ๘. เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

๓.  เชิงเป้าหมาย 

     ๓.๑  ด้านปริมาณ 

    ครูและบุคลากรทุกคน 

     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

       ๑. ครูร้อยละ ๙๑ มีการวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

    ๒. ครูร้อยละ  ๗๕ มีวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

    ๓. ครูร้อยละ  ๙๑ มีวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบและใช้ผลการวิจยัใน

การปรับการสอน 

    ๔. ครูร้อยละ ๙๑ ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน

มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

   ๕. ครูร้อยละ ๑๐๐  มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา
ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

    ๖. ครูร้อยละ ๗๕ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

  ๗. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

  ๘. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนระดบัดีเยีย่ม 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ      

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
กิจกรรมศึกษาดูงานตามรูปแบบการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ธ.ค ๖๔ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางพิรพร  บุญพฒัน์ 
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๒ 
กิจกรรมอบรมพฒันาครูและบุคลากร 
- ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้อบรมเพื่อ
พฒันาตนเอง และมีวทิยฐานะสูงข้ึน   

ตลอดปีการศึกษา 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางพิรพร  บุญพฒัน์ 

๓ 

กิจกรรมสร้างขวญัและก าลงัใจ
ส่งเสริมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระเบียบ
วนิยั ในการปฏิบติังานและความเป็น
เอกภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางพิรพร  บุญพฒัน์ 

๕. งบประมาณ    
 ๕.๑.แหล่งงบประมาณ     เงินอุดหนุน    ๗๐,๐๐๐ บาท      กนัเงิน  ๔๓,๒๐๐      บาท 
    รวมเป็นเงิน   ๑๑๓,๒๐๐  บาท 
          ๕.๒.รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

กจิกรรมที ่๑  กิจกรรมศึกษาดูงานตาม
รูปแบบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๔๐,๐๐๐  ๓๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

กจิกรรมที ่๒  กิจกรรมอบรมพฒันาและ
บุคลากร ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

กจิกรรมที ่๓ สร้างขวญัและก าลงัใจส่งเสริม
ความเป็นเอกภาพของบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

๕๓,๒๐๐ 
 

- - 
๕๓,๒๐๐ 

 

รวม ๑๑๓,๒๐๐    

  *ทุกกจิกรรมถัวเฉลีย่  

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
๑.ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๑ มีการวาง แผน
และด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

๒.ครูร้อยละ ๗๕ มีวางแผนและการจดั การ
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

                สอบถาม แบบสอบถาม 
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๓.ครูร้อยละ ๙๑ มีวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ
และใชผ้ลการวจิยัในการปรับการสอน 

                สอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
 

๔.ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๑ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบท
และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้  

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

๕.ครูร้อยละ ๑๐๐   มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียว 
ขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้ มี คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบติัตาม
ค่านิยมหลัก ๑๒  ประการและน าหลัก
ป รั ชญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๗.ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู ้น าและ
ความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนระดบั
ดีเยีย่ม 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ครูมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสมและมีวทิยฐานะสูงข้ึน

เป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

  

                ลงช่ือ                             ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                 (นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล) 
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                                ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                                      (นายชูชยั  ไชยวกิ) 
                                             หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ 
 

 
                       ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                                 (นางสาวด าหริ   จนัทชูโต) 

                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการวสัดุ ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายในกจิกรรม โครงการ ปี ๒๕๖๔ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 
กจิกรรมศึกษาดูงานตามรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ 
ค่า เ ดินทางศึกษาดูงานตามรูปแบบการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑  ๔๐,๐๐๐ 

 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๙๕ 
 

รวมเงิน  (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ๔๐,๐๐๐  

 
รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 

กจิกรรมอบรมพฒันาและบุคลากร 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๒ 
ค่าเดินทางไปราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑  ๒๐,๐๐๐ 

 

รวมเงิน  (สองหม่ืนบาทถ้วน) ๒๐,๐๐๐  
 

รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 

สร้างขวัญและก าลงัใจส่งเสริมความเป็นเอกภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ 
 เล้ียงรับส่งครูและบุคลากรและกิจกรรมวนั
ส่งทา้ยป่ีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ป้ายแสดงความ
ยนิดียกยอ่งเชิดเกียรติ  

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 

๒ 
ค่าตอบแทนพิเศษครูอตัตราจา้งและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๒ ๓,๖๐๐ ๔๓,๒๐๐ 
 

รวมเงิน (ห้าหม่ืนสามพนัสองร้อยบาทถ้วน) ๕๓,๒๐๐  
 

โครงการ    ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง    บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ๒     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่       มฐ.๘ (๘.๑), มฐ.๘ (๘.๒), มฐ.๘ (๘.๓), มฐ.๘ (๘.๔),  
                                           มฐ.๘ (๘.๕), มฐ.๘ (๘.๖) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      นายสุรศักดิ์   วายุกุล 
ลกัษณะโครงการ      ต่อเน่ือง                      
ระยะเวลา        ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๙๖ 
 

รัฐบาลไดก้ าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๙ เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการ

พฒันาซ่ึงผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย วางแผนงาน และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนให้

ประสบความส าเร็จ 

ดว้ยงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เป็นงานท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างความเป็นเอกภาพในหมู่คณะ 

รวมทั้งส่งเสริมและพฒันา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในดา้นต่างๆ  สามารถน าความรู้

ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการน าผลงานไปประกวดใน

ระดบัต่างๆจนเกิดความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ดว้ยเหตุดงักล่าว โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จึงไดจ้ดัท า

โครงการน้ีข้ึนมา เพื่อพฒันาแนวทางการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

๒. วตัถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

  ๒. เพื่อใหผู้บ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ   

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

  ๓. เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น 

แผนปฏิบติัการ 

  ๔. เพื่อใหผู้บ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๕. เพื่อให้นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา    

     ๖. เพื่อใหผู้บ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ 

ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๓.  เชิงเป้าหมาย 

     ๓.๑  ด้านปริมาณ 

๑.  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนในระดบัดีมาก 

๒.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน  

คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการในระดบัดีมาก 

๓.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั 

การในระดบัดีมาก 

 ๔.  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจในระดบั 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๙๗ 
 

ดีมาก 

                 ๕.  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษาในระดบัดีมาก 

 ๖.  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ 

และเตม็เวลาในระดบัดีมาก  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 

   ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียน และผูบ้ริหารใช้หลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 
ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ผูบ้ริหารส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจดัการศึกษาผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพ
และเตม็เวลา 
๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ        

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาและการ
จดัการท่ีดี( Best practice ) 

ตลอดปีการศึกษา     นายสุรศกัด์ิ   วายกุุล 

 
 
๕. งบประมาณ             
 ๕.๑.แหล่งงบประมาณ          กนัเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๒๐,๐๐๐  บาท                

๕.๒.รายละเอียดการใชง้บประมาณดงัน้ี 

รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
และการจดัการท่ีดี( Best practice ) 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
- ๒๐,๐๐๐ - 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดั วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
๑.  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียนในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๙๘ 
 

๒.  ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการใน
ระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๓.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๔.  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

 ๕.  นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษาในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

 ๖.  ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลาในระดบัดีมาก  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๒. ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้ง

ดา้นวชิาการและการจดัการ 
๓. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
๔. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๕. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา    
๖. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

                       
 
                                                            ลงช่ือ                                ผูเ้สนอโครงการ                                    
                                                                    (นายสุรศกัด์ิ   วายกุุล)   
 
                                                    

                                   ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                                          (นายชูชยั  ไชยวกิ) 
                                       หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 
                                      ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 
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                                     (นางสาวด าหริ  จนัทชูโต) 
                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการวสัดุ/ครุภัณฑ์ 

กจิกรรมอบรมพฒันาผู้บริหาร 

ที่ 
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจั่ดซ้ือ
รายละเอยีดของวสัดุ/ครุภัณฑ์ทีจ้่างท า 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าเดินทางและค่าท่ีพกั ๑  ๒๐,๐๐๐ 
 

รวมเงิน  (สองหม่ืนบาทถ้วน) ๒๐,๐๐๐  
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โครงการ           พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางด้านวทิยาศาสตร์  
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ๑ (๑.๑), ๑ (๑.๒), ๓ ข้อ๑ (๑.๑), ๔ ข้อ ๑ (๑.๑),  

๖ ข้อ๑ (๑.๑)  
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่  มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๑), มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๒), มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๓), 

มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๔),มฐ.๑ ข้อ๑.๑(๖), มฐ.๓ (๓.๑),  

มฐ.๓ (๓.๒), มฐ.๓ (๓.๕)  

ผู้รับผดิชอบโครงการ             กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
ลกัษณะโครงการ         ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

                การจดัการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   ๒๕๔๒  ท่ีมุ่งจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบติั และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง ครูจะตอ้งจดักิจกรรมให้นกัเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าไดคิ้ดเป็น  รักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  กิจกรรมหน่ึงท่ีจะท า
ให้บรรลุผลดงักล่าวขา้งตน้คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน  ซ่ึงครูจะตอ้งมีกลยุทธ์วิธีในการ
ให้นักเรียนสนใจในการท าโครงงาน จดักระบวนการให้นักเรียนเห็นแนวทางในการท าโครงงานและเกิด
ความรู้สึกวา่ตนสามารถท าโครงงานไดส้ าเร็จ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท าโครงงาน  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนสามารถ
น าความรู้ขั้นพื้นฐานไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  นอกจากน้ีการฝึกให้นกัเรียนรู้ใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์
ทางวทิยาศาสตร์ก็ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเคร่ืองมือ/อุปกรณ์การทดลองท่ีมีความสลบัซบัซ้อน  นอกจากน้ี
แลว้ยงัตอ้งมีการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปดว้ย  กิจกรรมรักการอ่าน  
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการจดัทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
หอ้งเรียน เป็นตน้  
 
๒. วตัถุประสงค์    

๗. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ   
๘. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายและ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ 
๙. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม   
๑๐. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได ้ 
๑๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๑๐๒ 
 

๑๒. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพ 
         ๗.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดป้ฏิบติัจริง  
         ๘. เพื่อใหผู้เ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
  
๓. เป้าหมาย 
 ๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๒ มีความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ   
        ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ 
        ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม   
        ๔. ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได ้
        ๕. ร้อยละ ๖๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
        ๖. ร้อยละ  ๘๕ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพ 
        ๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนท่ีไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดป้ฏิบติัจริง   
       ๘. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๔ มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   
          ๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ  มีความสามารถในการอ่าน  
คิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและไดป้ฏิบติัจริง สามารถน าความรู้และทกัษะพื้นฐานไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและมี
เจตคติท่ีดีต่องานและอาชีพ          
       ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินการอ่านคิด
วเิคราะห์และเขียนรวมถึงมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์รู้จกัวางแผนในการท างานมีเจตคติทีดีต่อ
วทิยาศาสตร์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
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๑ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ตลอดปี 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๒ 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
-บนัทึกการอ่าน 
-จุลสารวทิยาศาสตร์ 
-บอร์ดความรู้ 
-นิทานวทิยาศาสตร์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๓ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วทิยาศาสตร์ 

ตลอดปี 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๔ กิจกรรมทศันศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๕ กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ มกราคม   ๒๕๖๓ 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๖ 
กิจกรรมจดัแสดงผลงานกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์ 

มกราคม   ๒๕๖๒ 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๗ 
กิจกรรมจดัซ้ือจดัหา  พฒันานวตักรรมและ
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายชูชยั   ไชยวกิ 
นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

๕. งบประมาณ    
๕.๑  แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน     ๔๔,๖๕๐ บาท  

กนักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๑๙,๒๐๐ บาท  
รายละเอยีดการใช้งบประมาณ ดังนี้    
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ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

๒ 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
-บนัทึกการอ่าน 
-จุลสารวทิยาศาสตร์ 
-บอร์ดความรู้ 
-นิทานวทิยาศาสตร์ 

 
๖๕๐ 

 
- 

 
- 

 
 
 

๖๕๐ 

๓ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวทิยาศาสตร์ 

๑๖,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมทศันศึกษาสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ 

๑๕,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๕ กิจกรรมเปิดบา้นวทิยาศาสตร์ - วชิาการ - - 
๖ กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ ๑๙,๒๐๐ 

(กนัเงิน) 
๓,๖๐๐ 
(กนัเงิน) 

๑๓,๐๐๐ 
(กนัเงิน) 

๒,๖๐๐ 
(กนัเงิน) 

๗ กิจกรรมจดัซ้ือจดัหา  พฒันา
นวตักรรมและส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

 รวม ๔๔,๖๕๐ - ๑๔,๐๐๐ ๓๐,๖๕๐ 

                                                            *ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมใน   โครงการ* 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Outputs) 
๑.ร้อยละ  ๖๐  ของผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์ บนัทึก แบบบนัทึก 
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๒.ร้อยละ ๗๒ ของผูเ้รียน มีสมรรถนะท่ีส าคัญเป็นไปตาม
เกณฑ ์

ประเมินสมรรถนะ แบบประเมิน 

๓.ผูเ้รียนร้อยละ๗๒ มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 

บนัทึก แบบบนัทึก 

๔.ผูเ้รียนร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดบัชาติ สูงกวา่ขีดจ ากดั
ล่าง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๕.ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ รู้จกัวางแผนในการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

๖.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ สามารถท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่น
พฒันาและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๗.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ สังเกต แบบสังเกต 
๘.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๙.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๔ มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   

สังเกต ใชแ้บบการสังเกต 

 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       ๑. นกัเรียนมีทกัษะในการท างานต่าง ๆ อยา่งมีกระบวนการ  สามารถคิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหา ต่าง  ๆได ้ 
อยา่งมีระบบ 
       ๒. ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถน าความรู้ทางด้าน  วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ลงช่ือ                                    ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                  ( นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ ) 
                                                                      ต  าแหน่ง ครู คศ.๒ 
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                                                      ลงช่ือ                                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                         ( นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค ์) 
                                                          หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 
                                                      ลงช่ือ                                      ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                               ( นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ) 
                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ   
                                                  วฒันธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตาม   
                                                  หลกัสูตร 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
แผนกลยุทธ์โรงเรียน   ๑ ข้อ๑ (๑.๑), ๑ ข้อ๑ (๑.๒)     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดั สพฐ.ที ่ มฐ๑ ข้อ๑.๑(๑), มฐ๑ ข้อ๑.๑(๒), มฐ๑ ข้อ๑.๑(๔), 
              มฐ๑ ข้อ๑.๑(๕), มฐ๑ ข้อ๑.๒(๑), มฐ๑ ข้อ๑.๒ (๒), 

มฐ๑ ข้อ๑.๒(๓), มฐ๓ (๓.๑), มฐ๓ (๓.๒), มฐ๓ (๓.๓) 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางพรเพ็ญ  บุญนาค 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง  
ระยะเวลา    ตลอดปีการศึกษา  

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

๑. หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นคน
ดีมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข  
 ในสภาพปัจจุบนัความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนให้ความส าคญั
ทางด้านวตัถุมากกว่าจิตใจ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เล็งเห็นถึงความส าคญัทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ดงัค ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขวุา่ “คนดีส าคญักวา่ทุกส่ิง” จึงจดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อ
สอดแทรกดา้นคุณธรรมและจริยธรรมคู่กบักระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
๒. วตัถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติมีความกา้วหนา้
ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
 ๒. เพื่อให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสังคม 
          ๓. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนื 
          ๔. เพื่อให้นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและสืบทอดความเป็นไทย 
          ๕. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
 
 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๑.  ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดับชาติมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
       ๒. ผูเ้รียนร้อยละ  ๘๙ มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมาย
และวฒันธรรมอนัดีของสังคม 
                ๓. ผูเ้รียนร้อยละ  ๘๙ ตระหนกัเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนื 
                ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๙ มีความภาคภูมิใจและสืบทอดความเป็นไทย 
       ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
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 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอวดัระดบัชาติมีความกา้วหนา้
ทางการเรียนตามหลกัสูตร มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสังคม ตระหนักเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการอนุรักษ์ท่ีย ัง่ยืน  มีความ
ภาคภูมิใจและสืบทอดความเป็นไทย 

 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ  
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
-กิจกรรมสอนซ่อม/เสริมทกัษะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางพรเพญ็ บุญนาค 

๒ จดักิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค์ 

๓ 

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่วถีิไทยวถีิพุทธ 
- มารยาทดีศรีสง่าโรงเรียน 
- สวดมนตฝึ์กฝนจิต 
- เชิญชวนนุ่งห่มไทยไม่นุ่งสั้น 
- ศาสนพิธีเสริมสร้างวถีิพุทธ 
- พุทธศาสนสุภาษิตพิชิตศิลป์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางพรเพญ็  บุญนาค 
นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค์ 
นายธนโรจน์  ก าเหนิดมณี 
 

๔ ส่งเสริมความเป็นเสิศทางสังคมศึกษา 
ตลอดปี
การศึกษา 

นางพรเพญ็  บุญนาค 
นายธนโรจน์  ก าเหนิดมณี 
นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค์ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๕. พฒันาส่ือการเรียนการสอน 
ตลอดปี
การศึกษา 

นายธนโรจน์  ก าเหนิดมณี 

 
๕. งบประมาณ      
 ๕.๑.แหล่งงบประมาณ          เงินอุดหนุน   ๓๗,๔๐๐ บาท                     
 ๕.๒ รายละเอยีดการใช้งบประมาณดังนี ้
 

ที่ กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
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๑ 
กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
-กิจกรรมสอนซ่อม/เสริมทกัษะ 

- - - - 

๒ จดักิจกรรม Open House ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 

๓ 

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่วถีิไทยวถีิ
พุทธ 
- มารยาทดีศรีสง่าโรงเรียน 
- สวดมนตฝึ์กฝนจิต 
- เชิญชวนนุ่งห่มไทยไม่นุ่งสั้น 
- ศาสนพิธีเสริมสร้างวถีิพุทธ 
- พุทธศาสนสุภาษิตพิชิตศิลป์ 

- - - - 

๔ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ๑๗,๐๐๐ - - ๑๗,๐๐๐ 
๕ พฒันาส่ือการเรียนการสอน ๕,๔๐๐ - - ๕,๔๐๐ 

รวม ๓๗,๔๐๐ - - ๓๗,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Outputs)   
ร้อยละของนัก เ รียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและ
พฒันาการจากผลการสอบวดัระดับชาติมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลกัสูตร 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

ผลลพัธ์ (Outcome)   
๑. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม
อนัดีของสังคม 

บนัทึก แบบบนัทึกความดี 
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๒. ร้อยละของนักเรียนตระหนักเห็นความส าคญัของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนื 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๓. ร้อยละของนกัเรียน มีความภาคภูมิใจและสืบทอดความ
เป็นไทย 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๔. ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยเนน้

การมีปฎิสัมพนัธ์เชิงบวก 

ถามความพึงพอใจ/ 

นิเทศการสอน 

แบบสอบถามความ

พึงพอใจ/ แบบ

บนัทึกการนิเทศการ

สอน 

 
๖. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 ๒. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักสามคัคีในหมู่คณะสูงข้ึน 
 ๓.นกัเรียนแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 ๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษามีระบบการพฒันานกัเรียนท่ีมีประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับของบุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงช่ือ                                    ผูเ้สนอโครงการ 
                    (นางพรเพญ็  บุญนาค) 
 

 
               ลงช่ือ                                   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                        (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                           หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 
     ลงช่ือ                                     ผูอ้นุมติัโครงการ 
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                        (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการ    ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มบริหารงานวชิาการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ๑ ข้อ๑ (๑.๑), ๑ ข้อ๑ (๑.๒)   
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่  มฐ. ๑ ข้อ๑.๑(๑), มฐ. ๑ ข้อ๑.๑(๒), มฐ. ๑ ข้อ๑.๑(๔), 
                                                  มฐ. ๑ ข้อ๑.๑(๕ ) ,  มฐ.๒ (๓) , มฐ.๓ (๑),มฐ.๓ (๓)      
ผู้รับผดิชอบ    นางกญัญาภัทร  บุญต่อ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
******************************************************************************* 

๑. หลกัการและเหตุผล 
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 ภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาท่ีส าคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลางในการ
ส่ือสาร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จึงตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ครูบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นการใชภ้าษา ควบคู่ไปกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล  

จากการประเมินดา้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พบวา่ทกัษะทางภาษายงัตอ้งมีการพฒันาและ

ส่งเสริมต่อไป เน่ืองจากนกัเรียนยงัขาดความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารและอ่าน เขียน เพื่อให้

มีการพฒันาการเรียนรู้ต่อเน่ือง ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงจดัใหมี้ กระบวนการเรียนรู้ฝึกทกัษะทางภาษา

แบบหลากหลาย ตั้งแต่การจดัหา จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ให้พร้อมในการศึกษา เรียนรู้ การฝึกทกัษะการเรียนรู้

ด้านภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง การฝึกน าเสนอข้อมูลเกร็ดความรู้ด้านภาษา การวางแผนการท างาน 

สร้างสรรคช้ิ์นงานตามความสนใจของตนเองและส่งเสริม พฒันา ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้ผูเ้รียน รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถวางแผนในการท างานร่วมกนั เกิดทกัษะในการ

เรียนรู้และสามารถน าเสนอ แลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยกนัได ้จนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในการใช้ทกัษะทางภาษา 

สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งมัน่ใจ และมีทกัษะทางภาษาต่างประเทศท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

๒. วตัถุประสงค์ 

   ๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
 ๒. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแกปั้ญหา 
 ๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
 ๔. เพื่อสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา 
ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 ๕. เพื่อใหมี้กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
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  ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปรายแลก     
เปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวดัระดบัชาติระดบัดีข้ึนไป 
๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๓๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดีข้ึนไป 
๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา ใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน ในระดบัดี 

๒. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม ในระดบัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
๑ . English and Chinese MorningTalk 
( พูดเกร็ดความรู้ภาษาองักฤษและจีน) 

มิ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๓,๐๐๐ 
English Teacher 
Chinese Teacher 

๒ . English Camp 
( ค่ายภาษาองักฤษ ) 

ก.ค. – ส.ค. ๖๒ 
๓๕,๐๐๐ 
(กนัเงิน) 

ครูกญัญาภทัร บุญต่อ 

๓. Christmas Day 
( กิจกรรมวนัคริสตม์าส ) 

ธนัวาคม ๒๕๖๒ ๖,๐๐๐ ครูสกุลตลา  แยม้เนตร 

๔. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศดา้นภาษา 

พ.ค. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ ๑๖,๔๐๐ ครูสกุลตลา  แยม้เนตร 

๕ . Volunteer teaching เ รียน รู้ภาษากับ
อาสาสมคัร 

มิ.ย. – ส.ค. ๖๒ ๑๑,๐๐๐ ครูกญัญาภทัร บุญต่อ 
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๕. งบประมาณ จ านวน  

แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุน     ๓๖,๔๐๐    บาท  
   กนัเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๓๕,๐๐๐    บาท   

๕.๒  รายละเอยีดการใช้งบประมาณดังนี้ 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 
English and Chinese Morning Talk 
( พูดเกร็ดความรู้ภาษาองักฤษและจีน) 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

๒ 
English Camp (ค่ายภาษาองักฤษ)                                          
** รวมงบในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

๓๕,๐๐๐ 
(กนัเงิน) 

๓,๐๐๐ 
(กนัเงิน) 

๙,๒๕๐ ๒๒,๗๕๐ 

๓ Christmas Day  ( กิจกรรมวนัคริสตม์าส ) ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐ 

๔ 
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศดา้น
ภาษา 

๑๖,๔๐๐ - ๖,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐ 

๕ Volunteer teaching เรียนรู้ภาษากบัอาสา สมคัร ๑๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๖,๗๐๐ ๑,๓๐๐ 
รวมทั้งส้ิน ๓๖,๔๐๐ ๓,๐๐๐ ๒๑,๙๕๐ ๔๓,๔๕๐ 

     *ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมในโครงการ 

๖. ประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ ( Output )   
ร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการส่ือสาร ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดบัชั้น 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ ๘๕  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปั้ญหา 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบ
วดัระดบัชาติระดบัดีข้ึนไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ ๓๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับดีข้ึน
ไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

๗) ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียนโดย
เนน้การมีปฎิสัมพนัธ์เชิงบวก 

ถามความพึงพอใจ/ 

นิเทศการสอน 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ แบบบนัทึกการ

นิเทศการสอน 
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ผลผลติ ( Outputs )   
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจดัการศึกษา ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  

  

ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

  

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. นกัเรียนมีความสุขในการเรียนและการท างานร่วมกนั 

๒. นกัเรียนกลา้แสดงออกทางภาษามากข้ึน 

๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 
 

     ลงช่ือ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                                                               (นางกญัญาภทัร  บุญต่อ) 
                                                 ต  าแหน่ง ครู คศ. 2  
   

     ลงช่ือ                                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                           (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                                  หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

     ลงช่ือ                                         ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                            (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 
                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
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ช่ือโครงการ   พฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่มสาระ 

    การงานอาชีพ 

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 

สนองกลยุทธ์   กลยุทธ์ที ่๑,๒ 

สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่         ๒.๖ , ๔ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔  

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายสัญญา  จันทร์ร่ม  

ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 

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

๑.  หลกัการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน  เห็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ที ่๙๒๑/๒๕๖๑  เร่ือง ยกเลกิมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั สาระที ่๒ การออกแบบและเทคโนโลย ีและ

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยให้มี

สาระส าคัญ  ๒  สาระ คือ  การด ารงชีวติและครอบครัว   และ  การอาชีพ    

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  มีทักษะ

การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างาน  มีความคิด

สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ   กลุ่มสาระการงานอาชีพ  จึงเสนอโครงการ

พฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

๒.  วตัถุประสงค์ 
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 ๑)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล (กลุ่ม

สาระการงานอาชีพ) 

 ๒)  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

 ๓)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ๔)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทีส่ าคัญเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ๕)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

 ๖)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพฒันาและภูมิใจในผลงานของตนเอง   

 ๗)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้   

 ๘)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกีย่วกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ 

๓.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

( ๒.๖ ) 

๒. ร้อยละ  ๙๒  ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวติได้ ( 

๔ )  

๓. ร้อยละ ๘๖ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ ( ๖ ) 

๔. ร้อยละ ๗๕  ของผู้เรียนมีสมรรถนะทีส่ าคัญเป็นไปตามเกณฑ์  ( ๘ ) 

๕. ร้อยละ  ๘๖  ของผู้เรียนมีความรู้  ทกัษะพืน้ฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ( ๙ ) 

๖. ร้อยละ  ๘๖  ของผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพฒันาและภูมิใจในผลงานของตนเอง  

(๑๒ ) 

๗. ร้อยละ  ๘๑  ของผู้เรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้  ( ๑๓ ) 

๘. ร้อยละ  ๘๖  ของผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกีย่วกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ  ( 

๑๔ ) 

เชิงคุณภาพ 
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ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวติ  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  

คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีสมรรถนะทีส่ าคัญเป็นไปตาม

เกณฑ์ มีความรู้  ทกัษะพืน้ฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ สามารถท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพฒันา

และภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกีย่วกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ   

 

 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

๒ ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ

กลุ่มสาระ 

ตลอดปีการศึกษา คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

๓ พฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ ตลอดปีการศึกษา คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

๕.  งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐  บาท 

๕.๑ แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน 

๕.๒ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  

 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ 

 - การเรียนการสอนงานช่าง 

 - การเรียนการสอนงานเกษตร 

 - การเรียนการสอนงานคหกรรม 

๓๑,๐๐๐ 

 

   

๑๘,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๒ ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่ม

สาระ 

 - ค่าเหมารถแข่งขันทกัษะ 

๔,๐๐๐    
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 - จัดซ้ือวสัดุฝึกงานช่าง 

 - จัดซ้ือวสัดุฝึกงานเกษตร 

 - จัดซ้ือวสัดุฝึกงานคหกรรม 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๓ พฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ ๕,๐๐๐    

 

 

 

๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

ผลผลติ(Output) 

๑.  ร้อยละ ของผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

ประเมินจากผลการเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

แบบบันทกึผลการพฒันา

คุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 

๒.  ร้อยละ  ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวติได้  

ประเมินจากผลการเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

แบบบันทกึผลการพฒันา

คุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 

๓.  ร้อยละ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์  คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเมินจากผลการอ่านคิด

วเิคราะห์และเขียนกลุ่ม

สาระการงานอาชีพ 

แบบบันทกึผลการพฒันา

คุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 

๔.  ร้อยละ  ของผู้เรียนมีสมรรถนะทีส่ าคัญ

เป็นไปตามเกณฑ์   

ประเมินสมรรถนะส าคัญ

ตามหลกัสูตร 

แบบบันทกึผลการพฒันา

คุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 

๕.  ร้อยละ   ของผู้เรียนมีความรู้  ทกัษะพืน้ฐาน

และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๖.  ร้อยละ  ของผู้เรียนสามารถท างานอย่างมี

ความสุขมุ่งมั่นพฒันาและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง   

ประเมินจากแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
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๗.  ร้อยละ  ของผู้เรียนสามารถท างานร่วมกบั

ผู้อ่ืนได้   

ประเมินจากแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

๘.  ร้อยละ  ของผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ   

ส ารวจ แบบส ารวจ 

ผลผลติ(Output) 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ในชีวติ  มีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์  คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีสมรรถนะทีส่ าคัญ

เป็นไปตามเกณฑ์ มีความรู้  ทกัษะพืน้ฐานและ

เจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ สามารถท างานอย่างมี

ความสุขมุ่งมั่นพฒันาและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี

ความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกีย่วกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ   

ประเมินสมรรถนะส าคัญ

ตามหลกัสูตร/ส ารวจ 

แบบบันทกึผลการพฒันา

คุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) /

แบบส ารวจ 

๗.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๕. ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั 

๖. ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัและศึกษาต่อใน

ระดับทีสู่งขึน้ได้ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                                                     (นายสัญญา  จันทร์ร่ม) 

           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
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ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสกุลตลา  มัคราช) 

      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นางสาวด าหริ  จันทชูโต) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

พฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ    ปีการศึกษา  2564 

1.  กจิกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ   

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 1.การเรียนการสอนงานช่าง 

1. ซ้ือวสัดุฝึกงานไม้ 2  ชุด 1,500 3,000  

2. ซ้ือวสัดุงานสี 3  ชุด 1,500 4,500  

3 ซ้ือวสัดุงานปูน 3  ชุด 1,500 4,500  

2. ซ้ือวสัดุฝึกงานไฟฟ้า 4  ชุด 1,500 6,000  

รวมเงิน 18,000  

 2.การเรียนการสอนงานเกษตร 

1. ซ่ือพนัธ์ุปลา 200  ตัว 5 1,000  

2. ปล่องซีเมนต์ 4 ปล่อง 500 2,000  

3. อาหารปลา 2 กระสอบ 1,000 2,000  

4. เมลด็ผกั 10  ถุง 30 300  

5. สายยางรดน า้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,000 1,000  
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6. ดินปลูก 10  ชุด 100 1,000  

7. ปุ๋ย 1 กระสอบ 700  700  

รวมเงิน 8,000  

 3.การเรียนการสอนงานคหกรรม 

1. กล่อง 4 ล้ินชกั 1  ใบ 500 500  

2. แป้งสาลีตราวา่ว 10  กก. 30 300  

3. น ้าตาลทราย 10  กก. 30 300  

4. แก๊ส 3  ถงั 400 1,200  

5. น ้าปลา 4  ขวด 30 120  

6. ถาดส่ีเหล่ียม 2  ใบ 200 400  

7. มีด 3  ดา้ม 60 180  

8. ครก 1  ชุด 500 500  

9. เนยโอลิมปิกเคก้ 10  กก. 70 700  

10. พิมพข์นม 3  แถว 200 600  

11. ยาฉีดมด 2  กระป๋อง 100 200  

รวม 5,000  

รวมเงินทั้งหมด 31,000  
 

2.  กจิกรรม ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่มสาระ 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

    4,000  

      

      

      

 4,000  

 

3.  กจิกรรม  พฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ 
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ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1.    5,000  

      

รวม 5,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ   พฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่ม 
                                        สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ๑ ข้อ๑ (๑.๑), ๑ ข้อ๑ (๑.๒), ๒, ๓ ข้อ๑ (๑.๒), ๓ ข้อ๑ (๑.๓), 
    ๓ ข้อ๑ (๑.๔), ๔ ข้อ๑ (๑.๑) 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่      มฐ๑ ข้อ๑.๑ (๔), มฐ๑ ข้อ๑.๑ (๕), มฐ๑ ข้อ๑.๑(๖), มฐ๓ (๓.๑),  
                                        มฐ๓(๓.๒) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก  
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 

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

๑.  หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน  เห็นแนวทาง
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ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคญั  การด ารงชีวิตและครอบครัว   

การออกแบบและเทคโนโลย ี  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และการอาชีพ    

เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  มีทกัษะ

การแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาและทกัษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างาน  เข้าใจ

กระบวนการเทคโนโลยแีละระดบัของเทคโนโลย ี  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิด

สร้างสรรค์ เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การท าโครงงานด้วย

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล โครงงานคอมพิวเตอร์และการติดต่อส่ือสาร

ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมเขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ   กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี จึงเสนอโครงการพฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 

๒.  วตัถุประสงค์ 

 ๑) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร  
  ๒) เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 
 ๓) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๔) เพื่อให้ครูมีการจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติได ้ 
 ๕) เพื่อใหค้รูมีการใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๖)  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

๓.  เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

๙. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร  

๑๐. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์  

๑๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ มีการจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ 

๑๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีการใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๖.  ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเป็นไปตามเกณฑ ์ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ครูมีการจดัการเรียนรู้ผา่น
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กระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ มีการใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
๑ ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

๒ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ
กลุ่มสาระ 

ตลอดปีการศึกษา 
คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

๓ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีการศึกษา 
คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 

 

๕.  งบประมาณ    

๕.๑ แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน   ๔๑,๐๐๐  บาท 

๕.๒ รายละเอยีดการใช้งบประมาณ  
 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ 
 - การเรียนการสอนงานช่าง 
 - การเรียนการสอนงานเกษตร 
 - การเรียนการสอนงานคหกรรม 
 - การเรียนการสอนเทคโนโลย ี

๒๕,๐๐๐ 
 

-   
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๒ 

ส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการกลุ่ม
สาระ 
 - การแข่งขนัทกัษะ 
 - จดัซ้ือวสัดุฝึกงานช่าง 
 - จดัซ้ือวสัดุฝึกงานเกษตร 
 - จดัซ้ือวสัดุฝึกงานคหกรรม 
 - จดัซ้ือวสัดุฝึกเทคโนโลย ี 

๑๖,๐๐๐ -  
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

รวม ๔๑,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
 

๖.  การประเมินผล 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

ผลผลติ(Output) 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนมีความ สามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

ประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตร 

แบบบนัทึกผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน (ปพ.๕) 

๒. ร้อยละ ๖๐ ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร 

แบบบนัทึกผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน (ปพ.๕) 

๓. ร้อยละ ๘๕ ของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ประเมินจากผลการเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

แบบสรุปผลการเรียนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

๔. ร้อยละ ๗๕ ของครูมีการจดัการ 
เรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

ประเมินจากแผนการ 
จดัการเรียนรู้ 

แบบประเมินแผนการ 
จดัการเรียนรู้ 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการใชส่ื้อ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

๖. ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหารจดัการ
ชั้ นเรียนโดยเน้นการมีปฎิสัมพันธ์เชิง
บวก 

ถามความพึงพอใจ/ 
นิเทศการสอน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ/ 
แบบบนัทึกการนิเทศการ

สอน 
ผลผลติ(Output) 
      ผู ้เ รียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนเป็นไปตาม
เกณฑ์  มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  ครูมีการจัดการ
เรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได ้ 
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตร/ส ารวจ 

แบบบนัทึกผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน (ปพ.๕) /
แบบส ารวจ 
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๗.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน โดยน าหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

๒. ผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและศึกษาต่อ 

ในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

                                                         (นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก) 

                   หวัหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                        (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 

                                 หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

         (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
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โครงการ                พฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลศิของ 
ผู้เรียนกลุ่มสาระศิลปะ  

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ๑, ๓ 
สนองมาตรฐาน /ตัวช้ีวดัที่  มฐ. ๑ (๑.๑), มฐ.๑(๑.๕), มฐ.๑(๑.๖), มฐ.๓ (๑), มฐ.๓ (๓) 
ผู้รับผดิชอบ    นายพงศ์สนิท  ศรีปานนิล  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 

********************************************************************************** 
๑. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยการจดัการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๒๒  การจดัการ
ศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพและตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุให้จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มุ่งใหเ้ด็กไดค้น้พบและรู้จกัตวัเองเป็นส าคญั   

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะจึงตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนดว้ยการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  มี
ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการจดัการ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนมีความขยนั อดทน รักในการท างานและ
ยงัเกิดความช่ืนชม ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของตนเองให้ผา่นเกณฑ์ขั้นต ่าและมีผลสัมฤทธ์ิเป็นท่ีน่าพึงพอใจ นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะยงัส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขนัทกัษะทางศิลปะและดนตรี เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั  รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ตระหนกัและเห็นความส าคญัของ
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ผูเ้รียน เห็นถึงความส าคญัของการจดัการศึกษา  จึงเสนอโครงการพฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็น
เลิศของผูเ้รียนกลุ่มสาระศิลปะ 

 
 
 
 
 

๒. วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปั้ญหาเป็นไปตามเกณฑ ์  
๒. เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ ์ 
๓. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
๔. เพื่อใหค้รูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้ 
๕. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปั้ญหาเป็นไปตามเกณฑ ์
๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติ 
๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๗๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปั้ญหา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ ์ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และ
ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม  

 

๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้  จดัหา/จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และผลิต
ส่ือการเรียนการ 

ตลอดปีการ 
ศึกษา 

ครูพงศส์นิท ศรีปานนิล 
ครูสุทธิลกัษณ์  เก้ือดว้ง 
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๒ 
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะตามความถนดัสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นศิลปะ(ทศันศิลป์และดนตรี) 

ตลอดปีการ 
ศึกษา 

ครูพงศส์นิท ศรีปานนิล 
ครูสุทธิลกัษณ์  เก้ือดว้ง 
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   ๕. งบประมาณ  
๕.๑ แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน    ๔๒,๑๖๐ บาท 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Output) 
๑. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์  คิดวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหาเป็นไปตามเกณฑ์ 

ประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขียน 

แบบสรุปผลการประเมิน
การอ่าน คิดวเิคราะห์และ
เขียน 

   ๒. ร้อยละของผูเ้รียนมีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ ์

สรุปผลการเรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ 

แบบสรุปผลการเรียนกลุ่ม
สาระศิลปะ 

    ๓. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ประเมินจากการท างาน/
ช้ินงาน 

แบบประเมินการท างาน/
ช้ินงาน 

     ๔. ร้อยละของครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด
และปฏิบติัจริงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ 

ตรวจแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

      ๕.  ร้อยละของผูเ้รียนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน
โดยเนน้การมีปฎิสัมพนัธ์เชิงบวก 

ถามความพึงพอใจ/ แบบสอบถามความพึง 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้  จดัหา/จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
และผลิตส่ือการเรียนการ 

๓,๗๙๐ - - ๓,๗๙๐ 

๒ 

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะตามความถนดัสู่
ความเป็นเลิศดา้นศิลปะ(ทศันศิลป์และดนตรี) 
- ศิลปะผา้บาติก 
- วงดนตรีสตริง 
- วงโยธวาทิต 
- Open housecและแข่งขนัทกัษะทาง

วชิาการ 

 
 
 
๔,๗๐๐ 
๘,๙๘๐ 
๑๙,๒๕๐ 
๕,๔๔๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
-  
- 
- 

 
 
 

๔,๗๐๐ 
๘,๙๘๐ 
๑๙,๒๕๐ 
๕,๔๔๐ 

รวม ๔๒,๑๖๐ - - ๔๒,๑๖๐ 
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นิเทศการสอน 

พอใจ/ แบบบนัทึกการ

นิเทศการสอน 

ผลลพัธ์(Outcome) 
         ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปั้ญหามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
และครูจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติั
จริงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
๒. ผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้   ตลอดจน

น าไปใชใ้นการศึกษาต่อในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัสูงข้ึนและน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
 
 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 
                            (นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล) 

              หวัหนา้กลุ่มสาระศิลปะ 
 
 

ลงช่ือ    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
         (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
       หวัหนา้ฝ่ายแผนงานงบประมาณ 

 
 

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 
       (นางสาวอจัฉรา   ช่วยนุ่ม) 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 
โครงการ      ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องครูและ 
                                                 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
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กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  บริหารงานบุคคล 
สนองยุทธ์กลยุทธ์โรงเรียน  ๑ (๑.๑), ๑(๑.๒)     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่    มฐ.๒ ข้อ๑ (๑.๑), มฐ.๒ ข้อ๑ (๑.๒), มฐ.๒ ข้อ (๒.๒),  
                                                  มฐ.๒ (๒.๔), มฐ.๔ ข้อ๑ (๑.๒), มฐ.๔ ข้อ๑ (๑.๓) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ              นายสุรศักดิ์  วายุกุล 
ลกัษณะโครงการ    ต่อเน่ือง                      
ระยะเวลา      ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดก้ าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๙ เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันา 

โดยยึดหลกัสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤต  สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และน าไปสู่การพฒันา

อยา่งสมดุล มีคุณภาพ และย ัง่ยนื  

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เป็นงานท่ีต้องดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างความเป็นเอกภาพในหมู่คณะ รวมทั้ง

ส่งเสริมและพฒันา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ในดา้นต่างๆ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ

มาใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการน าผลงานไปประกวดในระดบั

ต่างๆจนเกิดความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อให้การพฒันาโรงเรียน

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสัยทศัน์ร่วมภายใต ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดให้นกัเรียนเป็นแกน

หลกัส าคญัในการพิจารณาหรือแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองจะตอ้งร่วมกนัคน้หาความตอ้งการของชุมชน ร่วมคิด 

ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมรับผดิชอบและรับผลประโยชน์ร่วมกนั  จึงไดจ้ดัท าโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัการ

จดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน      

                                                                                                 

๒. วตัถุประสงค์ 

    ๑. เพื่อใหค้รูมีการวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

    ๒. เพื่อใหค้รูมีวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
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    ๓. เพื่อใหค้รูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนเองรับผิดชอบและใชผ้ลการวิจยั

ในการปรับการสอน 

     ๔. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา

บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

   ๕. เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

    ๖. เพื่อใหค้รูก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

  ๗. เพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบติัตามค่านิยมหลกั ๑๒ ประการและน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

  ๘. เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

๓.  เชิงเป้าหมาย 

     ๓.๑  ด้านปริมาณ 

    ครูและบุคลากรทุกคน 

     ๓.๒  ด้านคุณภาพ 

       ๑. ครูร้อยละ ๙๑ มีการวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

    ๒. ครูร้อยละ  ๗๕ มีวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

    ๓. ครูร้อยละ  ๙๑ มีวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบและใช้ผลการวิจยัใน

การปรับการสอน 

    ๔. ครูร้อยละ ๙๑ ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน

มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

   ๕. ครูร้อยละ ๑๐๐  มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา
ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

    ๖. ครูร้อยละ ๗๕ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

  ๗. ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

  ๘. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนระดบัดีเยีย่ม 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ      

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
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๑ 
กิจกรรมอบรมพฒันาครูและบุคลากร 
- ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้อบรมเพื่อ
พฒันาตนเอง และมีวทิยฐานะสูงข้ึน   

ตลอดปีการศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพรเพญ็   บุญนาค 
นางสาวภทัรนารี   กล่ินแกว้ 
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 

๒ 
กิจกรรมสร้างขวญัและก าลงัใจ
ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ
บุคลากรภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพรเพญ็   บุญนาค  
นางสาวภทัรนารี   กล่ินแกว้ 
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 

๓ 
 กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

ธนัวาคม 

นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล 
นางพรเพญ็   บุญนาค 
นางสาวภทัรนารี   กล่ินแกว้ 
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 

๔ 
ปรับปรุงโครงสร้างของบุคลากร
ภายในโรงเรียน 

พฤษภาคม 
นางพรเพญ็   บุญนาค  
นางสาวนุศรินทร์   อินทร์แกว้ 
นางสาวปาริณี    รัตน์ชู 

 

 

 

 

 

 

๕. งบประมาณ    
 ๕.๑.แหล่งงบประมาณ     เงินอุดหนุน      ๑๐,๐๐๐  บาท  

กนัเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
          ๕.๒.รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
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กจิกรรมที ่๑  กิจกรรมอบรมพฒันาและ
บุคลากร 

    

- คู่มือครู ๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- - 
๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากร ๓๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

๓๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- - 

กจิกรรมที ่๒  สร้างขวญัและก าลงัใจส่งเสริม
ความเป็นเอกภาพของบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- - 
๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

กจิกรรมที ่๓  กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบ
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- - - 

-กิจกรรมเล้ียงรับ - ส่ง ครูและบุคลากร ๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- - 
๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

กจิกรรมที ่๔ ปรับปรุงโครงสร้างท าเนียบ
ของบุคลากรภายในโรงเรียน 

๗,๐๐๐ - - ๗,๐๐๐ 

-จดัท าโครงสร้างของคุณครูตามกลุ่มสาระ
และกลุ่มบริหารงาน 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 

  *ทุกกจิกรรมถัวเฉลีย่  

 

 

 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
๑.ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๑ มีการวาง แผน
และด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

๒.ครูร้อยละ ๗๕ มีวางแผนและการจดั การ
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

                สอบถาม แบบสอบถาม 
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๓.ครูร้อยละ ๙๑ มีวิจัยและพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนเองรับผิดชอบ 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
และใชผ้ลการวจิยัในการปรับการสอน   
๔.ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๑ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบท
และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้  

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

๕.ครูร้อยละ ๑๐๐   มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียว 
ขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้ มี คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

๖.ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบติัตาม
ค่านิยมหลัก ๑๒  ประการและน าหลัก
ป รั ชญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๗.ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู ้น าและ
ความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนระดบั
ดีเยีย่ม 

                สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ครูมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะสมและมีวทิยฐานะสูงข้ึน

เป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

  

                                      ลงช่ือ                                    ผูเ้สนอโครงการ 
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                                                                 (นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล) 

 

 
                                ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                           (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                                             หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ 
 

 
                                         ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                                 (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 

                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
 
 
โครงการ                  จัดสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ลกัษณะโครงการ        ต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง      บริหารงานทั่วไป 

แผนกลยุทธ์โรงเรียน         ๕ 

สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่       ๒ ( ๒.๕ )   

ผู้รับผดิชอบโครงการ        นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

ระยะเวลา          ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพิม่เติมฉบับที ่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕   มาตรา 4

การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอด

ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์  จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ  การ

สร้างองค์ความรู้อนัเกดิจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้  อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวติ มาตรา 6 การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมี
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ความสุข และมาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และอ านวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้และรอบรู้ได้  

     โรงเรียนปากแพรกวทิยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดเลก็  จัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย  เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่  พ.ศ.  2533  มีสภาพอาคารทชี ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา  และ

ด้วยสภาพพืน้ทีท่ีเ่ป็นเนินเขาและมีต้นไม้เยอะ ท าให้ต้องบ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มบริหารที่รับผดิชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน 

ในด้านการจัดสวสัดิการ งานอาคารสถานที ่การเสริมสร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และงานโสตฯ จึงได้จัดท าโครงการนีข้ึน้ 

๒. วตัถุประสงค์ 

   ๑.  เพ่ือให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี

คุณภาพ 

 ๓.  เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

                  ๑.  ร้อยละ  ๙๔  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

  เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

 ๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ โรงเรียนปลอดขยะ ตลอดปีการศึกษา นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

นายสิทธิเดช  โสมปาน 

๒ ซ่อมแซมอาคารเรียน ตลอดปีการศึกษา นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

นายธนโรจน์  ก าเหนิดมณี 

๓ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

๔ ดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ภาคเรียนที ่ ๑ นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

๕ กล้องวงจรปิด ภาคเรียนที ่ ๑ นายสัญญา  จันทร์ร่ม 
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๖ จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุทธิลกัษณ์  เกือ้ด้วง 

๗ ปรับปรุงห้องโสตฯ ภาคเรียนที ่๑ นายพงศ์สนิท  ศรีปานนิล 

๘ พฒันางานธุรการ ภาคเรียนที ่ ๑ นางพริพร  บุญพฒัน์ 

๙ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลงิ  ภาคเรียนที ่ ๑ นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

๑๐ บ ารุงรักษาระบบน า้ด่ืมสะอาด ตลอดปีการศึกษา นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

๑๑ เลีย้งปลาในกระชัง ตลอดปีการศึกษา นายธนโรจน์  ก าเหนิดมณี 

๑๒ ปรับปรุงโรงอาหาร ภาคเรียนที ่๑ นางสาวนิศานาถ  เงินสยาม 

๑๓ ซ้ือโต๊ะเก้าอีพ้ลาสติก    ภาคเรียนที ่ ๑ นายสัญญา  จันทร์ร่ม 

 ๕. งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐   บาท 

      ๕.๑   แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน 

      ๕.๒   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กจิกรรม งบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ โรงเรียนปลอดขยะ ๑๓,๕๐๐ - - ๑๓,๕๐๐ 
๒ ซ่อมแซมอาคารเรียน กนังบประมาณ  ( ๓๖,๐๐๐ ) 

(- 

- 

๓ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน กนังบประมาณ  ( ๑๔๙,๕๐๐ ) 

 

/ถ 

๔ ดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ   ๑๖,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๕ กล้องวงจรปิด ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
๖ จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
๗ ปรับปรุงห้องโสตฯ ๕๐,๒๐๐ - - ๕๐,๒๐๐ 
๘ พฒันางานธุรการ กนังบประมาณ ( ๑๓,๐๐๐ ) 
๙ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลงิ  ๗,๔๐๐ - - ๗,๔๐๐ 

๑๐ บ ารุงรักษาระบบน า้ด่ืมสะอาด ๗,๔๐๐ - - ๗,๔๐๐ 

๑๑ เลีย้งปลาในกระชัง ๑๙,๐๐๐ - - ๑๙,๐๐๐ 

๑๒ ปรับปรุงโรงอาหาร - - - - 

๑๓ ซ้ือโต๊ะเก้าอีพ้ลาสติก    - - - - 

 ๖. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการ

ประเมิน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ (Output)   
ร้อยละ  ของโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อือ้

ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลพัธ์ (Outcome)   

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สังเกต แบบสังเกต 

  

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้อง อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ สะดวก

พอเพยีง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

        

        ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นายสัญญา  จันทร์ร่ม) 

               หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

 

 

        ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นายชูชัย  ไชยวกิ) 

             หัวหน้างานฝ่ายแผนงานงบประมาณ 

 

        ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นางสาวด าหริ  จันทชูโต) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

จัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ปีการศึกษา  2564 

1.  กจิกรรม  โรงเรียนปลอดขยะ     

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ซ้ือไม้กวาดดอกหญ้า 60  อนั 50 3,000  

2. ซ้ือไม้กวาดก้านมะพร้าว 200  อนั 25 5,000  

3. ซ้ือไม้กวาดหยากไย่ 20  อนั 100 2,000  

4. อุปกรณ์ท าปุ๋ยหมัก 1 ชุด 3,500 3,500  



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๑๔๓ 
 

รวม 13,500  

2.  กจิกรรม  ซ่อมแซมอาคารเรียน   

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ประตูเหลก็ 1*2 เมตร 2 ชุด 3,500 7,000  

2. เหลก็ดัดหน้าต่าง 6 บาน 800 4,800  

3. ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 2*18 18 ชุด 500 9,000  

4 สายไฟฟ้า THW  1.5 SQ.MM 1 ม้วน 700 700  

5. สายไฟฟ้า THW  2.5 SQ.MM 1 ม้วน 1,000 1,000  

6. เทปพนัสายไฟ 1  แถว 200 200  

7. มอเตอร์ควบคุมการส่ายพดัลม 10  ตัว 200 2,000  

8. พดัลมโคจร 2 ตัว 1,000 2,000  

9. สวทิซ์แสง 3 ตัว 100 300  

10. โคมไฟถนน LED  5 ตัว 1,800 9,000  

11.      

รวม 36,000  

3. กจิกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน   

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. สารก าจัดศัตรูพืช 2  แกลลอน 500 1,000  

2. น า้มัน 100  ลติร 40 4,000  

3. วาล์วน า้ 6  ตัว 100 600  

4. หัวฉีดช าระ 2  หัว 150 300  

5. ก๊อกน า้  6  หุน 10  หัว 150 1,500  

6.  ก๊อกน า้  4  หุน 10  หัว 130 1,300  

7. ท่อ pvc 4  หุน 10  เส้น 40 400  

8. ข้อต่อ pvc ต่างๆ 60  อนั 5 300  

9. กาวประสานท่อ 2 กระป๋อง 50 100  

10. จ้างตัดแต่งต้นไม้และบริเวณ 1 งาน 20,000 20,000  

11. ปุ๋ย 4 กระสอบ 1,000 4,000  

12. ค่าจ้างขุดกอไผ่ 28  ช่ัวโมง 1,800 50,400  

13. ซ่อมร้ัวลวดหนาม 200  เมตร 235 47,000  
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14. จ้างขุดหลุมปาล์ม  100  หลุม 30 3,000  

15. ซ้ือถังขยะพลาสติกพร้อมฝา
ครอบ 

15  ใบ 600 9,000  

16. เหลก็กล่องไม้ขีด 20 280 5,600  

17. ไวนิลสติกเกอร์ 10 ชุด 100 1,000  

18.      

รวม 149,500  

 

4.  กจิกรรม  ดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ   

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าล้างแอร์ 8  ตัว 1,500 12,000  

2. ค่าวสัดุอุปกรณ์ซ่อมคร่ืองปรับ
อากาศ 

- - 4,000  

      

รวม 16,000  

5.  กจิกรรม  กล้องวงจรปิด    

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ทวี ีมอนิเตอร์ 1  ชุด 4,000 4,000  

      

รวม 4,000  

6.  กจิกรรม  จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล   

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 พาราเซตามอล 1 กระป๋อง 150 150  
2 ยาหม่อง 6 ขวด 50 300  
3 พลาสเตอร์ยา 2 กล่อง 65 130  
4 สก๊อตเทปติดแผล 1 กล่อง 240 240  
5 ผา้ก็อชแผน่ 2*2 3 กล่อง 70 210  
6 ส าลีกอ้น 2 ถุง 45 90  
7 ส าลีไม ้ 3 ถุง 65 195  
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8 เบตาดีน 6 ขวด 50 300  
9 น ้ายาลา้งตา ออฟซ่าร์ 6 ขวด 50 300  

10 ยาธาตุน ้าแดง 3 ขวด 20 60  
11 ยาธาตุน ้าขาว 6 ขวด 20 120  

12 น ้าเกลือขวดใหญ่ 1 ขวด 100 100  
13 แอมโมเนีย 1 ขวด 50 50  
14 ยาดม 1 โหล 215 215  
15 ยาแก้ปวดท้องประจ าเดือน 1 กล่อง 500 500  
16 เกลือแร่ 1 กล่อง 200 200  

 17 ผงซกัฟอก 1 ถุง 80 80  
18 น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 1ขวด 50 50  
19 น ้ายาถูพื้น 1 ขวด 50 50  
20 น ้ายาเช็ดกระจก 1 ขวด 60 60  
21 ไมถู้พื้นพร้อมถงั 1 ชุด 400 400  
22 กระดาษปก 1 แพค็ 50 50  
23 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 แพค็ 150 150  

      

      

รวม 4,000  

7.  กจิกรรม  ปรับปรุงห้องโสตฯ  

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ชุดล าโพงฮอร์นมีไลท์ในตัว 6 ชุด 3,200 19,200  

2. สายล าโพง 200 เมตร 30 6,000  

3. ไมล์ลอย ( หน้าเสาธง ) 1 ชุด 4,500 4,500  

4. ขาไมล์ยาว 1 อนั 750 750  

5. ขาไมล์ส้ัน 2 อนั 500 1,000  

6. ปลัก๊ไฟพร้อมสาย 2 ชุด 250 500  

7. ถ่ายไฟ  AAA 3 โหล 250 750  

8. ล าโพงตู้ชนิดแขวน 1 คู่ 4,500 4,500  
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9. กล้องถ่ายรูป 1  ตัว 13,000 13,000  

รวม 50,200  

 

8. กจิกรรม  พฒันางานธุรการ  

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ตู้เยน็ ๒ ประตู 1 เคร่ือง 9,500 9,500  

2 วสัดุส านักงาน 1 ชุด 2,000 2,000  

3 ชุดกาแฟ 1 ชุด 1,500 1,500  

      

รวม 13,000  

 

9. กจิกรรม  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลงิ  

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. น า้ยาดับเพลงิชนิดเคมีแห้ง15 
ปอนด์ (รับประกนั 3 ปี) 

8  ถัง 650 5,200  

2 น า้ยาดับเพลงิชนิดเคมีแห้ง10 
ปอนด์ (รับประกนั 3 ปี) 

4  ถัง 550 2,200  

รวม 7,400  

   10.  บ ารุงรักษาระบบน า้ด่ืมสะอาด 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ไส้กรองน า้ ระบบ RO 1 หลอด 4,500 4,500  

2 ไส้กรองน า้ดิบ 2 หลอด 450 900  

3.  เกลือ 3 กระสอบ 400 1,200  

4. แอนตีส้เกล 1 แกลลอน 800 800  

รวม 7,400  

 

   11.  เลีย้งปลาในกระชัง 
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ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. กระชังเลีย้งปลา / อาหาร / พันธ์
ปลา 

1 ชุด 19,000 19,000  

รวม 19,000  

 

 

11.  กจิกรรม  ปรับปรุงโรงอาหาร  

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. นาฬิกาติดผนัง 1 เรือน 500 500 400 

2. ไวนิล 1  ผืน 2,000 2,000  

รวม 2,500  

 

12.  กจิกรรม  ซ้ือโต๊ะเก้าอีพ้ลาสติก    

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ซ้ือเก้าอีพ้ลาสติก 60  ตัว 300 18,000  

2. โต๊ะกลมพลาสติก 5  ตัว 1,500 7,500  

      

รวม 25,500  
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โครงการ                    จัดสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็ม      
                                    ศักยภาพ 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง      บริหารงานทั่วไป 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน          ๕ ข้อ ๑ (๑.๑) 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่        มฐ. ๒ ( ๒.๕ )   
ผู้รับผดิชอบโครงการ         นายสัญญา  จันทร์ร่ม 
ลกัษณะโครงการ          ต่อเน่ือง 
ระยะเวลา            ตลอดปีการศึกษา 

**************************************************************************** 
     ๑. หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพิ่มเติมฉบบัท่ี  ๒  พศ. ๒๕๔๕   มาตรา 
๔ การศึกษาหมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ  การ
สร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรา ๖ การจดัการศึกษาเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข และมาตรา ๒๔ (๕) ใหส้ถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนใหจ้ดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และ
อ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ได ้ 

      โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  จดัการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลายเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๓  มีสภาพอาคารทีช ารุดทรุดโทรมตาม
กาลเวลา  และดว้ยสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเขาและมีตน้ไมเ้ยอะ ท าใหต้อ้งบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริหารทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มบริหารท่ีรับผดิชอบในงานดา้นบริการแก่นกัเรียน ครู บุคลากร 
ชุมชน ในด้านการจดัสวสัดิการ งานอาคารสถานท่ี การเสริมสร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม การส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและงานโสตฯไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 
๒. วตัถุประสงค์ 

   เพื่อให้โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

 

๓.  เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
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           ร้อยละ  ๙๒  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยา่ง
มีคุณภาพ 

  เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพ 
๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ โรงเรียนปลอดขยะ 
ตลอดปีการ 

ศึกษา 
นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 
นางสาวปาริณี  รัตน์ชู 

๒ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน 
ตลอดปีการ 

ศึกษา 
นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 

๓ ซ้ือธงชาติ ธงสัญลกัษณ์ 
ตลอดปีการ 

ศึกษา 
นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล 

๔ ปรับภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียน 
ตลอดปีการ 

ศึกษา 
นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 

นายธนโรจน์  ก าเหนิดมณี 
๕ ซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก ภาคเรียนท่ี ๑ นายชูชยั  ไชยวกิ 
๖ ดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ภาคเรียนท่ี  ๑ นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 
๗ กลอ้งวงจรปิด ภาคเรียนท่ี  ๑ นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 
๘ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑห์้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา นายนิยม  บุญช่วยส่ง 
๙ ซ่อมแซมอาคารเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 
๑๐ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดบัเพลิง ภาคเรียนท่ี  ๑ นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 
๑๑ พฒันางานธุรการ ภาคเรียนท่ี  ๑ นางพิรพร  บุญพฒัน์ 
๑๒ ปรับปรุงห้องโสตฯ ภาคเรียนท่ี ๑ นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล 

  

 

 

๕. งบประมาณ  
      ๕.๑   แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุน    ๗๒,๕๕๐  บาท 
      กนังบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

      ๕.๒   รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
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ที่ กจิกรรม รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
๑ โรงเรียนปลอดขยะ ๑๑,๒๕๐   ๑๑,๒๕๐ 
๒ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน ๑๖,๒๐๐(กนังบประมาณ) 

 ๓ ซ้ือธงชาติ ธงสัญลกัษณ์ ๙,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐ 
๔ ปรับภูมิทศัน์บริเวณโรงเรียน ๓๕,๓๐๐ - - ๓๕,๓๐๐ 
๕ ซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก จ านวน  ๖๐  ตวั - - - - 
๖ ดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๕,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๗ กลอ้งวงจรปิด ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ 
(งบบริจาค)  

 
 
 

๘ จดัซ้ือยาและเวชภณัฑห์้อง
พยาบาล 

๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
๙ ซ่อมแซมอาคารเรียน ๗๗,๐๐๐(กนังบประมาณ) 
๑๐ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดบัเพลิง ๖,๘๐๐(กนังบประมาณ) 
๑๑ พฒันางานธุรการ ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐ 
๑๒ ปรับปรุงห้องโสตฯ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

รวม ๗๒,๕๕๐    - ๓,๐๐๐ ๖๙,๕๕๐ 

 ๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ (Output)   
ร้อยละของโรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลพัธ์ (Outcome)   
โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

สังเกต แบบสังเกต 

  
 
 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
                หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการทุกหอ้ง อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
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        ลงช่ือ                                          ผูเ้สนอโครงการ 
            (นายสัญญา  จนัทร์ร่ม) 
               หวัหนา้งานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
 
 
        ลงช่ือ                                          ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
         (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
             หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ 
 
 
        ลงช่ือ                                          ผูอ้นุมติัโครงการ 
            (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่น) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการ    พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
                                                  จัดท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ  
                                                  สถานศึกษา 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง  กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ๗ 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่  มฐ.๒ (๒.๑),  มฐ. ๒ (๒.๒), มฐ. ๒ (๒.๖)   
ผู้รับผดิชอบ    นางสาวธัญญ์พชิชา  จันทร์เสถียร 
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ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 

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

๑.หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรา ๔๘ ก าหนดว่าให้สถานศึกษามีการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ปัจจุบนัการจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษามีหลายรูปแบบ และมี
สาระส าคญัในรายงานท่ีแตกต่างกนั 
 คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จึงเห็นความจ าเป็นในการจดัท า
โครงการการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อพฒันาการจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีให้เป็นรายงานฉบบั
สมบูรณ์ท่ีสถานศึกษาสามารถเสนอหน่วยงานตน้สังกดัและเปิดเผยต่อสาธารณชนรับทราบผลการด าเนินงาน
ตลอดปีไดอ้ยา่งชดัเจน มีความพร้อม เป็นปัจจุบนัและสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานการประเมินภายนอกได ้
 

๒.วตัถุประสงค์  
 ๑. เพื่อก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษา ก าหนดชดัเจน     
 ๒. เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีมุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๓. เพื่อจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 ๔. เพื่อด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. เพื่อจดัระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ๖. เพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๗. เพื่อจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๘. เพื่อใหโ้รงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๒ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดชดัเจน     
          ๒)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๒ จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีมุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน 
          ๓)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับการบริหารจดัการและการ
จดัการเรียนรู้           

๔)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๒ ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๕)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ ด าเนินงานจดัระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
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          ๖)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
          ๗)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ จดัท ารายงงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
          ๘)   ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ ด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน มีการจดัการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยีช่วยในการเก็บขอ้มูล และไดจ้ดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาและได้ด าเนินการพฒันาคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

๑ 
กิจกรรมการจดัท ารายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค์ 
นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร 
นางสาวภทันารี  กล่ินแกว้ 
นางพิรพร  บุญพฒัน์ 

๒ 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการท า
แผนพฒันาคุณภาพและแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

มีนาคม ๒๕๖๓ นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค์ 
นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นางสาวภทันารี  กล่ินแกว้ 
นางพิรพร  บุญพฒัน์ 

 

๕. งบประมาณ    

 ๕.๑ แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน  ๑๑,๒๒๐ บาท 
          ๕.๒ รายละเอียดการใชง้บประมาณ ดงัน้ี 
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ที่ กจิกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

๑ 

กิจกรรมการจดัท ารายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
- การถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม 

 
 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

๖,๐๐๐ 

๒ 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการท า
แผนพฒันาคุณภาพและแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปี 

๕,๒๒๐ 
 
- 
 

 
- 
 

๕,๒๒๐ 

รวม ๑๑,๒๒๐ - - ๑๑,๒๒๐ 
 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ(Outputs) 

๖.๑ ร้อยละของครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษา ก าหนดชดัเจน     

บนัทึกการประชุม 
แบบบนัทึกการ

ประชุม 

๖.๒   ร้อยละของครูและบุคลากร จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน 

บนัทึกการประชุม 
แบบบนัทึกการ

ประชุม 
๖.๓   ร้อยละของครูและบุคลากร จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนบัการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้           

บนัทึกการประชุม 
แบบบนัทึกการ

ประชุม 
 ๖.๔  ร้อยละของครูและบุคลากร ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

๖.๕   ร้อยละของครูและบุคลากร ด าเนินงานจดัระบบบริหาร
จดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

๖.๖   ร้อยละของครูและบุคลากร ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

๖.๗   ร้อยละของครูและบุคลากร จดัท ารายงงานประจ าปีท่ีเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
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๖.๘  ร้อยละของครูและบุคลากร ด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
    ๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
                ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั ติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
                ๓. ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
    ๔. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา    
               ๕. การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติ การประจ าปีของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
               ๖. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
               ๗. การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
              ๘. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
อยา่งต่อเน่ือง 
               ๙. เพื่อควบคุมระบบประกนัคุณภาพภายในและระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                             ลงช่ือ                                       ผูเ้สนอโครงการ 
                 (นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร) 
     หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
                            ลงช่ือ                                      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
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                                                          (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
             หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  

 
 
                                                       ลงช่ือ                                     ผูอ้นุมติัโครงการ 
                    (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 
                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ         เสริมสร้างความสะดวกและสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานในการ  
                                              ด าเนินงานเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง        งานแผนงานและงบประมาณ 
แผนกลยุทธ์โรงเรียน        ๗ 
สนองมาตรฐาน สถานศึกษา ที่     มฐ.๒ ข้อ ๒.๓, มฐ.๒ ข้อ๒.๔ (๔) มฐ.๒ ข้อ ๓ (๓.๒) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ        นายชูชัย  ไชยวกิ 
ลกัษณะโครงการ        ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ        ตลอดปีการศึกษา 
******************************************************************************* 
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๑. หลกัการและเหตุผล 

   ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๓ ไดบ้ญัญติั 
ไวว้่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่าง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๒  มาตรา ๑๐ ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย” และหมวด ๘ มาตรา ๖๐ ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ี
มีความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา (๑) เป็นเงิน
อุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดั
โดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกนั” จึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการตามขอ้บญัญติัดงักล่าว 
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมไดด้ าเนิน การจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาโดยด าเนินการ
สนบัสนุนและให้บริการดา้นการศึกษากลัป์นกัเรียนในเขตบริการของโรงเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนการส่งเสริมพฒันาหลักสูตรการติดตาม
ประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษาการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงสร้างการบริหาร
ของโรงเรียนและการพฒันาการศึกษาของนกัเรียนตามความตอ้งการและวตัถุประสงค์ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้
เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงจ าเป็นต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับการบริหารจดัการศึกษาข้ึนและการปฏิบติัอ่ืนๆตามภารกิจจดัการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณเห็นความส าคญัและความจ าเป็นในการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาจึงจดัท าโครงการน้ีข้ึน 
 
๒. วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหส้ถานศึกษามีแผนและการด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒. เพื่อใหส้ถานศึกษาไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
    อยา่งมีคุณภาพ 

๓. เพื่อใหส้ถานศึกษาใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. โครงการร้อยละ  ๙๕  มีแผนและการด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของ  
ผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            ๒. โครงการร้อยละ  ๙๕  ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ 
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จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
        ๓. โครงการร้อยละ ๙o ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

          ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 มีแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถาน ศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายและไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ มีการใช้
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ จดัซ้ือวสัดุการศึกษา วสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
ส าหรับการบริหารจดัการ 

ตลอดปี 
นายชูชยั  ไชยวกิ 

นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 
นางสาวนิศานาถ เงินสยาม 

๒ 
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา / ไฟฟ้า / 
โทรศพัท)์ 

ตลอดปี นางพนสัดา  วมิล 

๓ 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง / ค่าพาหนะรับ – ส่ง
หนงัสือ ราชการ 

ตลอดปี นางพนสัดา  วมิล 

๔ เรียนฟรี ๑๕  ปี ตลอดปี นางพนสัดา  วมิล 

๕ 
ค่าตอบแทนครูต่างชาติ / ค่าตอบแทนครู
อตัราจา้งไทย 

ตลอดปี นางพนสัดา  วมิล 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

๖ ค่าบริการ ICT ตลอดปี นางพนสัดา  วมิล 

๗ ปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน ตลอดปี นางพนสัดา  วมิล 

๘ 
งบกลางส าหรับด าเนินกิจกรรม / โครงการ
ฉุกเฉิน / เร่งด่วนหรือ กิจกรรม / โครงการ
นอกเหนือจากแผนปฏิบติังาน 

ตลอดปี นางกนกกาญจน์ จนัทร์รงค์ 

๙ ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ  ตลอดปี 
นายชูชยั  ไชยวกิ 

นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 
นางสาวนิศานาถ เงินสยาม 

๑๐ ค่าถ่ายเอกสาร ตลอดปี 
นายชูชยั  ไชยวกิ 

นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 
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นางสาวนิศานาถ เงินสยาม 
 

  ๕. งบประมาณ  
๕.๑  แหล่งบประมาณ   เงินอุดหนุน    ๖๓,๑๒๙  บาท   
   กนังบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๕.๒ รายละเอียดการใชง้บประมาณ 

 

ที่ รายการ / กจิกรรม / งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 
จัด ซ้ื อว ัส ดุก า ร ศึ กษา  ว ัส ดุ  ค รุภัณฑ์
ส านกังานส าหรับการบริหารจดัการ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(กนัเงิน) 

- - 
 ๑๐๐,๐๐๐ 
(กนัเงิน) 

๒ 
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา / ไฟฟ้า / 
โทรศพัท)์ 

กนังบ 
ประมาณ 

- - - 

๓ 
ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง / ค่าพาหนะรับ – ส่ง
หนงัสือ ราชการ 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

๔ เรียนฟรี ๑๕  ปี 
กนังบ 

ประมาณ 
- - - 

๕ 
ค่าตอบแทนครูต่างชาติ / ค่าตอบแทนครู
อตัราจา้งไทย 

กนังบ 
ประมาณ 

- - - 

๗ ปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 
กนังบ  

ประมาณ 
- - - 

ที่ รายการ / กจิกรรม / งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๘ 
งบกลางส าหรับด าเนินกิจกรรม / โครงการ
ฉุกเฉิน / เร่งด่วนหรือ กิจกรรม / โครงการ
นอกเหนือจากแผนปฏิบติังาน 

๑๓,๑๒๙ - ๒,๐๐๐ ๑๑,๑๒๙ 

๙ ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ  ๒๒,๐๐๐ - - ๒๒,๐๐๐ 
๑๐ ค่าถ่ายเอกสาร ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ - 

รวม ๖๓,๑๒๙ - ๓๐,๐๐๐ ๓๓,๑๒๙ 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
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ผลผลติ (OUTPUTS) 
๑.ร้อยละ ของการจดัโครงการ มีแผนและการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถาน ศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

บนัทึก แบบบนัทึก 

๒.ร้อยละของการจดัโครงการ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

บนัทึก แบบบนัทึก 
รายงานโครงการ 

๓.ร้อยละ ของการจดัโครงการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

บนัทึก 
แบบบนัทึก 

รายงานโครงการ 
ผลลพัธ์ (OUTPUT) 
       มีแผนและการด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มี
การจดัโครงการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และโครงการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   การก ากบัติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชดัเจนและเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 
 

  

 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนสามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนบริหารจดัการและส่งเสริมด าเนินงานงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาท่ี
มีความเหมาะสมเครือข่ายความร่วมมือในการรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 

 
 

ลงช่ือ     ผูเ้สนอโครงการ 
                ( นายชูชยั   ไชยวกิ ) 
                                        หวัหนา้งานพสัดุ 
 
 
     ลงช่ือ                                              ผูเ้ห็นชอบโครงการ 



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๑๖๑ 
 

                                           (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                                        หวัหนา้งานแผนงานและงบประมาณ 
 

 
ลงช่ือ     ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                   ( นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ) 
                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม  

 

 

 

 

 

 

โครงการ        ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารให้มี 
                                           ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง    บริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ๒     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่       มฐ.๘ (๘.๑), มฐ.๘ (๘.๒), มฐ.๘ (๘.๓), มฐ.๘ (๘.๔),  
                                           มฐ.๘ (๘.๕), มฐ.๘ (๘.๖) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      นายสุรศักดิ์   วายุกุล 
ลกัษณะโครงการ      ต่อเน่ือง                      
ระยะเวลา        ตลอดปีการศึกษา 

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

๑. หลกัการและเหตุผล 

รัฐบาลไดก้ าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๙ เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็นปรัชญาน าทางในการ

พฒันาซ่ึงผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย วางแผนงาน และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนให้

ประสบความส าเร็จ 
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ดว้ยงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เป็นงานท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างความเป็นเอกภาพในหมู่คณะ 

รวมทั้งส่งเสริมและพฒันา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ในดา้นต่างๆ  สามารถน าความรู้

ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการน าผลงานไปประกวดใน

ระดบัต่างๆจนเกิดความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ดว้ยเหตุดงักล่าว โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จึงไดจ้ดัท า

โครงการน้ีข้ึนมา เพื่อพฒันาแนวทางการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

๒. วตัถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

  ๒. เพื่อใหผู้บ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ   

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

  ๓. เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น 

แผนปฏิบติัการ 

  ๔. เพื่อใหผู้บ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  ๕. เพื่อให้นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา    

     ๖. เพื่อใหผู้บ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ 

ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๓.  เชิงเป้าหมาย 

     ๓.๑  ด้านปริมาณ 

๑.  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนในระดบัดีมาก 

๒.  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน  

คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการในระดบัดีมาก 

๓.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั 

การในระดบัดีมาก 

 ๔.  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจในระดบั 

ดีมาก 

            ๕.  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษาในระดบัดีมาก 

 ๖.  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ 
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และเตม็เวลาในระดบัดีมาก  

๓.๒ ด้านคุณภาพ 

   ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียน และผูบ้ริหารใช้หลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 
ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ผูบ้ริหารส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจดัการศึกษาผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพ
และเตม็เวลา 

 
 
 
 
 

 

๔.  กจิกรรมและการด าเนินการ        

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
๑ กิจกรรมอบรม ประชุม และสัมมนา ตลอดปีการศึกษา     นายสุรศกัด์ิ   วายกุุล 

๒ 
กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารและ
การจดัการท่ีดี  
( Best practice ) 

ตลอดปีการศึกษา นายสุรศกัด์ิ   วายกุุล 

 

๕. งบประมาณ             
 ๕.๑.แหล่งงบประมาณ          กนัเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๑๐,๐๐๐  บาท                

๕.๒.รายละเอียดการใชง้บประมาณดงัน้ี 

รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 
กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมอบรม ประชุม และ
สัมมนา 

๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- ๕,๐๐๐ - 

กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบ
การบริหารและการจดัการท่ีดี ( Best practice 
) 

๕,๐๐๐ 
กนัเงิน 

- ๕,๐๐๐  
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๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดั วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

๑.  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียนในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๒.  ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการใน
ระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๓.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

๔.  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

 ๕.  นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษาในระดบัดีมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

ตัวช้ีวดั วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ๖.  ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลาในระดบัดีมาก  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 

๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๒. ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้ง

ดา้นวชิาการและการจดัการ 
๓. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
๔. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๕. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา    
๖. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

                       
 
                                                        ลงช่ือ                                   ผูเ้สนอโครงการ                                    
                                                                    (นายสุรศกัด์ิ   วายกุุล)   
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                                   ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                              (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                                       หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 
                                      ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                     (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 
                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 

 

 

โครงการ                                            สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข      
แผนงาน                                            บริหารงานกจิการนักเรียน 
ลกัษณะงาน/โครงการ                           โครงการต่อเน่ือง                
แผนกลยุทธ์โรงเรียน    ๓ (๑.๑), ๓ (๑.๔), ๔ (๑.๑) 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัของ สพฐ.ที ่    มฐ. ๑ ข้อ๑.๑ (๒), มฐ. ๑ ข้อ ๑.๒ (๑), 
      มฐ. ๑ ข้อ ๑.๒ (๓), มฐ. ๑ ข้อ ๑.๒ (๔) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                            งานกจิการนักเรียน 
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ                          ตลอดปี 
******************************************************************************* 
๑.หลกัการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบนั การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม และดา้น

อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด   อนัน ามาซ่ึงปัญหาครอบครัวท่ีเกิดความทุกข์ 

ความวิตกกงัวล ความเครียด มีการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันานกัเรียน 

นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวงันั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา   ซ่ึงมีครู  อาจารย ์เป็นหลกัส าคญัในการด าเนินการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน นกัศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  การพฒันานกัเรียน 

นกัศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
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จริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่ง

ตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตอ้งการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารง

ตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ

กระบวนการเรียนรู้แลว้ การป้องกนัและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมี

พฤติกรรมไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด   ร้านเกม   การพนนั หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา

สังคมให้ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ทุกคน ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง 

ซ่ึงมาจากปัจจยัเส่ียงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพฒันาเยาวชนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือ

ลามกอนาจาร เกมออนไลน์ และการทะเลาะววิาท  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์

ท่ีส าคญัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสี

ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ดงันั้น กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียนเห็นวา่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ มีความจ าเป็น

และส าคญัอยา่งเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการ โดยหวงัวา่โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

จะช่วยใหโ้รงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได ้

๒.วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
๒. เพื่อใหผู้เ้รียนไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ือลามกอนาจารและปัจจยัเส่ียง 

 ๓. เพื่อใหผู้เ้รียนห่างไกลจากการพนนั 
๔. เพื่อใหผู้เ้รียนไม่ก่อเหตุทะเลาะววิาท 
๕. เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนนั เหตุ 

ทะเลาะววิาท 
 ๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๓.เป้าหมาย 
         ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
             ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕   ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด  
             ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕   ห่างไกลจากการพนนั  
             ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕   ห่างไกลจากส่ือลามกอนาจาร  
             ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕   ไม่ก่อเหตุทะเลาะววิาท 
             ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕  ปลอดจากปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนนั เหตุ 
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ทะเลาะววิาท 
    ๖. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

         ๓.๒เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                นกัเรียนมีความสามารถป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนนั ส่ือลามกอนาจาร และก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดจากยาเสพติด  การพนนั ส่ือลามกอนาจารและเหตุทะเลาะ
ววิาท 
 
 
 
 
๔. การด าเนินการ 

 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
๑ วางแผนจดัท าและขออนุมติัโครงการ มีนาคม  ๒๕๖๒ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

๒ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-จดัประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง  
 ขอบข่ายการท างานและจดัท าปฏิทิน 
 การปฏิบติังาน 
-มอบหมายผูรั้บผดิชอบ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 
 

๓ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโดยมี
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

  

๑.กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุม้กนั 
(นกัเรียนทุกคน-นกัเรียนแกนน า) 

มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 
นางสาวสกุลตลา   แยม้เนตร 

๒.กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นายนิยม  บุญช่วยส่ง 

๓.กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นายพงศส์นิท   ศรีปานนิล 
นางกญัญาภทัร  บุญต่อ 
นายนิยม  บุญช่วยส่ง 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 

๕.กิจกรรม  To  Be  Number  One ตลอดปีการศึกษา นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร 
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นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 
๖.กิจกรรมศึกษาดูงานของนกัเรียนแกน
น าเพื่อนเตือนเพื่อน  เพื่อนท่ีปรึกษาYC 

มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

นางสาวสกุลตลา   แยม้เนตร 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 

๗.กิจกรรมวดัสมรรถภาพทางกาย มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิยม  บุญช่วยส่ง 
๘.กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของ
นกัเรียน ( กิจกรรมตามกลุ่มสาระ) 

ตลอดปีการศึกษา 
นายพงศส์นิท   ศรีปานนิล 
หวัหนา้กลุ่มสาระ 

๙.กิจกรรมรณรงคต์า้นยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา นางสาวสกุลตลา   แยม้เนตร 
 

 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 ๑๐.กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน ตลอดปีการศึกษา นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
๑๑.กิจกรรมแนะแนว ตลอดปีการศึกษา นางกญัญาภทัร  บุญต่อ 

๑๒.กิจกรรมสภานกัเรียน ตลอดปีการศึกษา 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล 

๑๓.กิจกรรมคนดีศรีปากแพรก ตลอดปีการศึกษา 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นางกญัญาภทัร  บุญต่อ 

๑๔.กิจกรรมเฝ้าระวงั  ตูเ้สมารักษ ์ ตลอดปีการศึกษา 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 

๑๖.กิจกรรมโครงงานหอ้งเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล 

 

  ๕.งบประมาณ         ๑๙,๐๐๐    บาท  
รายละเอยีดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที่ รายการ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 
กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุม้กนั 
(นกัเรียนทุกคน-นกัเรียนแกนน า) 

- - - - 

๒ กิจกรรมกีฬาภายในตา้นยาเสพติด - - - - 
๓ กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะ - - - - 
๔ กิจกรรม  To  Be  Number  One - - - - 

๕ 
กิจกรรมศึกษาดูงานของนกัเรียนแกนน า
เพื่อนเตือนเพื่อน  เพื่อนท่ีปรึกษา   YC 

๔,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
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๖ กิจกรรมวดัสมรรถภาพทางกาย - - - - 

๗ 
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของ
นกัเรียน ( กิจกรรมตามกลุ่มสาระ) 

- - - - 

๘ กิจกรรมรณรงคต์า้นยาเสพติด - - - - 
๙ กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน - - - - 
๑๐ กิจกรรมแนะแนว - - - - 
๑๑ กิจกรรมสภานกัเรียน - - - - 
๑๒ กิจกรรมคนดีศรีปากแพรก - - - - 
ที่ รายการ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑๓ กิจกรรมเฝ้าระวงั  ตูเ้สมารักษ ์ - - - - 
๑๔ กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหร่ี - - - - 
๑๕ กิจกรรมโครงงานห้องเรียนสีขาว ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ 

 รวม ๑๙,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมในโครงการ* 
  ๖.การประเมินผล    

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

(Outputs) 
๑.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด 

ประเมินจากสถิติการใชย้าเสพ
ติดของนกัเรียน 

แบบส ารวจการใชส้ารเสพ
ติด 

๒. ผูร้้อยของผูเ้รียนห่างไกลจากการพนนั สถิติการเล่นการพนนั แบบบนัทึกพฤติกรรม 
๓. ร้อยละนกัเรียนห่างไกลจากส่ือลามก
อนาจาร  

ประเมินจากการมีหรือใชส่ื้อ
ลามกอนาจารของนกัเรียน 

แบบประเมินส่ือลามก
อนาจารในโรงเรียน 

๔. ร้อยละนกัเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะ
ววิาท 

สถิติการก่อเหตุทะเลาะววิาทใน
โรงเรียน 

แบบบนัทึกพฤติกรรม 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนปลอดภยัจากปัญหายาเสพติด  การพนนั ส่ือลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะววิาท 
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                                                         ลงช่ือ                               ผูเ้สนอโครงการ 
                                                       ( นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ ) 
                                                           ต  าแหน่ง ครู คศ.๒ 
 

                                                       ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                    ( นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค ์) 
                                                 หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 

 

                                                        ลงช่ือ                                ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                      ( นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ) 

                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
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ช่ือโครงการ              พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง    กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ที๒่ ข้อ๑ (๑.๑)                 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีที ่                   มฐ. ๑ ข้อ๑.๒ (๑), มฐ.๑ ข้อ ๑.๒ (๒), 

มฐ.๑ ข้อ ๑.๒ (๓), มฐ.๑ ข้อ๑.๒ (๔) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                       งานกจิการนักเรียน 
ลกัษณะโครงการ     ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ                       ตลอดปีการศึกษา 
**************************************************************************** 

๑. หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัแนวโนม้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่าลง พบวา่
เน่ืองจากมีส่ือและเทคโนโลยเีขา้มาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้น
ท่ีปลูกฝังคุณธรรมให้กบันกัเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกนัระหวา่งบา้น โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝัง
คุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง ถา้ไม่รีบแกไ้ขนกัเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได ้โดย
ทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวินยั ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกตญัญูกตเวที มี
ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า  
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนปฏิบติัตนจนเป็นกิจนิสัยชีวติประจ าวนั 
โครงการน้ีสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนคู่คุณธรรม และ
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
 

๒.วตัถุประสงค์ 
            ๑. เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
            ๒. เพื่อใหผู้เ้รียนภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
            ๓. เพื่อใหผู้เ้รียนอยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
            ๔. เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี 

            ๕.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  

            ๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

๓.เป้าหมาย 
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      ๓.๑เป้าหมายเชิงปริมาณ   

            ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๑ มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
            ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๑ ภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
            ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๑ อยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
            ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๑ มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี  

       ๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๑ รู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ   

            ๖.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๑ มีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

       ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

             นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ เห็นคุณค่าของตนเอง  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง   กลา้แสดงออก  

มีจิตส านึก รู้คุณค่า ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงรู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ ผูเ้รียนไดรั้บค าแนะน า

ในการแก้ปัญหาทางด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค และมีการเปิดโอกาสผูป้กครองและ

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  

            นกัเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมีความภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความ
เป็นเป็น   สามารถอยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี  รู้จกั
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุ
และปัญหาทางเพศ และมีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   
 
 
 
 
 
 
 
๔. กจิกรรมส าคัญและการด าเนินงาน 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
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๑ วนัส าคัญ 
วนัวสิาขบูชา 

๒๖   พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
นายนิพนธ์ิ โสภา 
นายพงศส์นิท ศรีปานนิล 
นายสัญญา  จนัทร์ร่ม 

วัน เ ฉ ลิ มพระชนม์พรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดาฯ 
พระบรมราชินี 

๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

วั น อ า ส าฬห บู ช า แ ล ะ วั น
เข้าพรรษา  

๒๔,๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา  
รัชกาลท่ี๑๐ 

๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

วัน เ ฉ ลิ มพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ 
 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต  
รัชกาลท่ี๙ 

๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

วนัปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
วนัพอ่แห่งชาติ ๕    ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
วนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ๓๐ ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 
วนัมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๔ 

๒ 
ประชาธิปไตยใน โรงเรียน 
สภานกัเรียน 

ตลอดปี 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล 

๓ 

กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
โรงเรียนธนาคาร 

ตลอดปี นางจุไรวรรณ เอ่ียมสามโคก 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 
นายนิยม บุญช่วยส่ง 

 

 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 บนัทึกความดี/ 
คนดีศรีปากแพรก 

ตลอดปี 
นางจีรพงค ์  ทองใหญ่ 
นางสาววรวรรณ  บุญราช 
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๔ 

กจิกรรมแนะแนว   
ทุนการศึกษา ตลอดปี นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
แนะแนวสัญจร ม.๑,ม.๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
ปฐมนิเทศ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
ปัจฉิมนิเทศ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ือแนะแนว ตลอดปี นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 

๕ 

พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน 
-จดัท าคู่มือนกัเรียน 
-ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
-เยีย่มบา้นนกัเรียน 
-กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

 
 

พฤษภาคม 
มิถุนายน,ธนัวาคม๒๕๖๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นางสาววรวรรณ  บุญราช 
 
นางจีรพงค ์ ทองใหญ่ 
นายพงศส์นิท ศรีปานนิล 
นางจุไรวรรณ เอ่ียมสามโคก 
นายนิยม  บุญช่วยส่ง 

 

๕. งบประมาณ    
๕.๑  แหล่งงบประมาณ      เงินอุดหนุน                    ๑๒,๒๕๐๐  บาท   

          กนัเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๗๑,๐๐๐ บาท(กนัเงินไวแ้ลว้)  
                                   งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร             ๕๑,๕๐๐                   บาท 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที่ รายการ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ 
วนัส าคัญ 
วนัวสิาขบูชา 

- - - - 
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วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดาฯ 
พระบรมราชินี 

- - - - 

วันอาสาฬหบูชาและวัน
เขา้พรรษา  

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา  
รัชกาลท่ี๑๐ 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ 
 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต  
รัชกาลท่ี๙ 

๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

วนัปิยะมหาราช ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
วนัพอ่แห่งชาติ - - - - 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่

- - - - 

วนัมาฆบูชา - - - - 

๒ 
ประชาธิปไตยใน โรงเรียน 
สภานกัเรียน 

๕๐๐ - - ๕๐๐ 

๓ 

กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
โรงเรียนธนาคาร 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ๗๑,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๘,๖๐๐ 
บนัทึกความดี/ 
คนดีศรีปากแพรก 

- - - - 

 
ที่ รายการ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๔ 

กจิกรรมแนะแนว 
ทุนการศึกษา 

กองทุนก านนัโคง้/ 
ทุนท่ีไดจ้ากการ

บริจาค 
   

แนะแนวสัญจร ม.๑,ม.๔ ๓,๐๐๐ - ๑,๑๓๐ ๑,๘๗๐ 
ปฐมนิเทศ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
ปัจฉิมนิเทศ ๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
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พฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ือแนะ
แนว 

๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

๕ 

พฒันาระบบดุแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
จดัท าคู่มือนกัเรียน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

จัดท าไวนิลรูปแบบเคร่ือง
แต่งกายนกัเรียน 

๘๐๐ - - ๘๐๐ 

ประชุมผูป้กครองนักเรียน/
ผูป้กครองชั้นเรียน 

๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ - 

เยีย่มบา้นนกัเรียน ๑๔,๕๐๐ - ๑๔,๕๐๐ - 
กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ๔,๒๐๐ - - ๔,๒๐๐ 

รวม ๑๕๑,๕๐๐ - ๑๐๒,๖๓๐ ๔๘,๘๗๐ 
*ถัวเฉลีย่จ่ายงบประมาณทุกกจิกรรมในโครงการ* 
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     ๖. การประเมินผล 

ตัวบ่ง 
ช้ีสภาพความส าเร็จ 

วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัและประเมินผล 

๑.ร้อยละของผู ้เ รียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร 

สังเกต 
- แบบบนัทึกการร่วมกิจกรรมของ 
  นกัเรียน/แบบบนัทึกพฤติกรรม 
  ของคุณครูท่ีปรึกษา 

๒.ร้อยละของผูเ้รียนมีความเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

สังเกต/ส ารวจ 

-แบบสังเกต 
-แบบบนัทึกความดี 
-แบบส ารวจการเป็นลูกท่ีดีของพอ่แ 
่่ 

๓.ร้อยละของผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  
ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

สังเกต/สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

๔.ร้อยละของผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  
มี คว ามมั่น ใ จ  กล้ า แสดง  ออกอย่ า ง
เหมาะสม 

การสังเกต -แบบสังเกต 

๕.ร้อยละของผูเ้รียนมีจิตส านึก รู้คุณค่า ใน
การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

การสังเกต 
-แบบสังเกต 
-แบบบนัทึกการท าความสะอาด     เขต
พื้นท่ีรับผดิชอบ 

๖.ร้อยละของผูเ้รียนรู้จกัป้องกนัตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงจากโรคภยั 
อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  

การสังเกต
พฤติกรรม 

/การส ารวจ 

-แบบบนัทึกพฤติกรรมแบบ 
-ส ารวจการใชส้ารเสพติด 

๗.ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บค าแนะน าใน
การแกปั้ญหาทางดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวติดว้ยความเสมอภาค 

สอบถาม -แบสอบถาม/แบบบนัทึก 

๘.ร้อยละของผูป้กครองและชุมชน 
 ท่ีมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา     

บนัทึก -บนัทึกการประชุม/การมีส่วนร่วม 
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       ๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

    ๑. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคสู์งข้ึน 

      ๒. ผูเ้รียนปฏิบติัตนในวนัส าคญัต่างๆ   ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

    ๓. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวนิยัในตนเอง  สามารถปฏิบติังานตามหลกัของ 

     พระพุทธศาสนา 

    ๔. ผูเ้รียนมีพฤติกรรมดา้นวถีิชีวติดา้นประชาธิปไตย   ๓ ดา้น คือดา้นคารวะธรรม   

       สามคัคีธรรม  ปัญญาธรรม 

    ๕. ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

    ๖. ผูเ้รียนใชพ้ลงังานทุกรูปแบบอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

                                                            
                                            
 
                                                         ลงช่ือ                                   ผูเ้สนอโครงการ 

                                                         (นางจีรพงค ์ ทองใหญ่) 
                                                 หวัหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 
                                               ลงช่ือ                                    ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                     (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
                                                หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ   
 
 
                                               ลงช่ือ                                   ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                       (นางสาวด าหริ จนัทชูโต) 
                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
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แบบแสดงรายการวสัดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่าย    แนบท้ายงาน/โครงการ 
กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 

โครงการ   พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ประเภทเงิน    (     ) เงินอุดหนุน      (   ) รายไดส้ถานศึกษา   (   )  เงินสมทบ    (  )  อ่ืน ๆ 

ที่ รายการค่าใช้จ่าย หน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 
 ๑.กจิกรรมวนัส าคัญ    
๑ วนัวสิาขบูชา - - - 
๒ วนัเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนาง

เจา้สุทิดาฯ 
พระบรมราชินี 

- - - 

๓ วนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา    
 ๑.เทียนพรรษา ๑  เล่ม ๕๐๐ ๕๐๐ 
 รวม   ๕๐๐ 
๕ วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา  

รัชกาลท่ี๑๐ 
๑.พานพุม่ 

 
 

๑ ชุด 

 
 

๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 รวม   ๑,๕๐๐ 
๖ วนัเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนาง

เจา้สิริกิต์ิฯ 
๑.พานพุม่ดอกมะลิ 

 
 

๑ ชุด 

 
 

๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 รวม   ๑,๕๐๐ 
๗ วนัคลา้ยวนัสวรรคต  

รัชกาลท่ี๙ 
   

 ๑.วงมาลา ๑ ชุด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
 รวม   ๑,๕๐๐ 
๘ วนัปิยะมหาราช    
 ๑.วงมาลา ๑ ชุด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
 รวม   ๑,๕๐๐ 
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ที่ รายการค่าใช้จ่าย หน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 
๙ วนัพอ่แห่งชาติ - - - 
๑๐ วนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ - - - 
๑๑ วนัมาฆบูชา - - - 

 ๒.ประชาธิปไตยในโรงเรียน    
๑ ๑.บอร์ดท าเนียบสภานกัเรียน 1   บอร์ด ๕๐๐ ๕๐๐ 
 รวม   ๕๐๐ 
 
๑ 

๓.กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
กจิกรรมค่ายคุณธรรม 

   

 ๑.ค่าวทิยากร ๖ คน ๑,๘๐๐ ๑๔,๔๐๐ 
 ๒.ค่าจา้งเหมาอาหารเท่ียงนกัเรียนและ

วทิยากร  จ  านวน ๒  ม้ือ 
๓๐๐ คน ๑๐๐/๒ม้ือ ๓๐,๐๐๐ 

 ๓.ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งจ านวน ๔ ม้ือ ๓๐๐ คน ๖๐/๔ม้ือ ๑๘,๐๐๐ 
 ๔.ท าป้ายไวนิล ๑  แผน่ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 ๕.จดัท าคู่มือสวดมนต ์ ๓๐๐ ชุด ๒๐ ๖,๐๐๐ 
 ๖.กระดาษขาวเทา ๓๐ แผน่ ๒๐ ๖๐๐ 
 ๗.ปากกาเคมี ๒ โหล ๑๕๐ ๓๐๐ 
 ๘.สีเมจิก ๒๐ กล่อง ๒๕ ๕๐๐ 
 รวม   ๗๑,๐๐๐ 
๒ บนัทึกความดี/คนดีศรีปากแพรก - - - 
 ๔.กจิกรรมแนะแนว    
๑ ทุนการศึกษา กองทุนก านนัโคง้/

ทุนท่ีไดจ้ากการ 
บริจาค 

  

๒ กิจกรรมแนะแนวสัญจร    
 ๑.ค่าจา้งเหมารถ 10 เท่ียว ๓๐๐ ๓,๐๐๐ 
 รวม   ๓,๐๐๐ 

๓ ปฐมนิเทศ    
 ๑.ปากกาเคมี ๒ โหล ๑๕๐ ๓๐๐ 
 ๒.กระดาษขาวเทา ๓๐ แผน่ ๒๐ ๖๐๐ 
 ๓.กระดาษสีบาง ๑๐ แผน่ ๑๐ ๑๐๐ 
 รวม   ๑,๐๐๐ 
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ที่ รายการค่าใช้จ่าย หน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 
๕ ปัจฉิมนิทศ    
 ๑.ค่าท าไวนิล ๑  แผน่ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 ๒.กระดาษสี ๓๐  แผน่ ๒๐ ๖๐๐ 
 ๓.ปากกาเคมี ๒ โหล ๑๕๐ ๓๐๐ 
 ๔.ดอกไมส้ าเร็จรูป ๘ ห่อ ๑๑๐ ๘๘๐ 
 ๕.สีสเปรย ์ ๔ กระป๋อง ๑๓๐ ๕๒๐ 
 ๖.สายสะพายดาวเดือนประจ าหอ้งเรียน ๒๔ ผนื ๕๐ ๑,๒๐๐ 
 ๗.ลูกโป่ง ๒ โหล ๕๐ ๑๐๐ 
 ๘.ป้ายแสดงความยนิดี ๘  อนั ๕๐ ๔๐๐ 
 ๙.ค่าจา้งเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม

เล้ียงนกัเรียน 
๑๐๐  คน ๕๐ ๕,๐๐๐ 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
๖ พฒันาแหล่งเรียนรู้/ส่ือแนะแนว    
 ๑.จดัจา้งท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ๑ บอร์ด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
 รวม   ๑,๕๐๐ 
๗ แนะแนวศึกษาต่อ    
 ๑.ค่าแฟ้มเก็บเอกสาร 1 โหล ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 รวม   ๑,๐๐๐ 
 ๕.พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน    
๑ จดัท าคู่มือนกัเรียน - - - 
๒ จดัท าไวนิลรูปแบบการแต่งกาย

นกัเรียน 
   

 ๑.ค่าจดัท าไวนิล 1 แผน่ ๘๐๐ ๘๐๐ 
 รวม   ๑,๐๐๐ 
๓ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน/ผูป้กครอง

ชั้นเรียน 
   

 ค่าจา้งเหมาท าอาหารวา่งเล้ียงผูป้กครอง ๒ ภาคเรียน ๗,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 
๔ เยีย่มบา้นนกัเรียน    
 ค่าจา้งเหมารถเยีย่มบา้นนกัเรียน ๒๙๐ คน ๕๐ ๑๔,๕๐๐ 
๕ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว    



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๑๘๒ 
 

 
ที่ รายการค่าใช้จ่าย หน่วย ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 
 ๑.ค่าจดัท าไวนิลสมาชิกหอ้งเรียน ๑๒ แผน่ ๓๕๐ ๔,๒๐๐ 
 รวม   ๔,๒๐๐ 
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แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563 
โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

ช่ือโครงการ พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
สนองกลยทุธ์โรงเรียน    ท่ี ๔ ขอ้๑ (๑.๑)                 
สนองมาตรฐาน/ตวับ่งช้ีท่ี         มฐ. ๑ ขอ้๑.๒ (๑), มฐ.๑ ขอ้ ๑.๒ (๒),มฐ.๑ ขอ้ ๑.๒ (๓), มฐ.๑ ขอ้๑.๒ (๔) 
ส่วนที ่1ข้อมูลเบื้องต้น 

 

     1.ช่ืองาน / พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.ประเมินผลการปฏิบติังาน / โครงการ เม่ือวนัท่ี  6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบังาน / โครงการ 

1.วตัถุประสงคง์าน / โครงการ 
   1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           2. เพื่อใหผู้เ้รียนภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
           3. เพื่อใหผู้เ้รียนอยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
           4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี 

            5.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  

           6. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

      2.  การด าเนินงาน  (  ) ด าเนินงานส าเร็จแลว้     ( /) ด าเนินงานส าเร็จแลว้บางกิจกรรม   
                              (  ) ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

 3.  ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 4.  เป้าหมาย (ระบุกิจกรรม/คุณลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ระบุจ านวนหรือหน่วย) 
 4.1  เป้าหมายระบุในงาน / โครงการ 

    1. ผูเ้รียนร้อยละ  80 มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
            2. ผูเ้รียนร้อยละ  80 ภูมิใจในตนเอง  ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
            3. ผูเ้รียนร้อยละ  80 อยูร่่วมกนั ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
            4. ผูเ้รียนร้อยละ  80 มีสุขภาพจิต  สุขภาพกายท่ีดี  
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       5. ผูเ้รียนร้อยละ 80 รู้จกัป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก  สภาวะท่ีเส่ียง

ต่อความรุนแรงจากโรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ   

            6.ผูเ้รียนร้อยละ  80 มีจิตส านึก  รู้คุณค่าในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

4.2  ปฏิบัติได้จริง 
 มีการจดักิจกรรมไดแ้ก่  กิจกรรมวนัส าคญั   กิจกรรมแนะแนวสัญจร  กิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปี
ใหม่   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ    กิจกรรมประชุมผูป้กครอง(จดัได ้1 ภาคเรียน)   กิจกรรมโรงเรียนธนาคารกิจกรรม
เยีย่มบา้นนกัเรียน  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   
 
 
5.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งาน/โครงการ 
  เงินงบประมาณไดรั้บการอนุมติั  94,700  บาท จ่ายจริง  33,810 บาท 
ส่วนที ่3 การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 1  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแลว้  อยูใ่นระดบั ต ่ากวา่  60% 
 2  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแลว้  อยูใ่นระดบั 60 - 69% 
 3  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแลว้  อยูใ่นระดบั 70 – 79 % 
 4  คะแนน  หมายถึง  ประเมินแลว้  อยูใ่นระดบั 80 % ข้ึนไป 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ตามรายการท่ีเห็นวา่เป็นจริงหรือเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 

1.  ผลการด าเนินงาน / โครงการน้ีบรรลุวตัถุประสงคเ์พียงใด    
 

2.  ผลส าเร็จของงาน / โครงการน้ีบรรลุเป้าหมายเพียงใด     

3.  งบประมาณหรือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บเหมาะสมเพียงใด  
 

  

4.  วสัดุ / อุปกรณ์ท่ีใหใ้นการปฏิบติังานเหมาะสม  หรือเพียงพอเพียงใด    
 

5.  ความร่วมมือของผูร่้วมงานมากนอ้ยเพียงใด     

6.  โดยภาพรวมผลสัมฤทธ์ิของงาน / โครงการอยูใ่นระดบัใด     

7.  ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลาเพียงใด     

8.  งาน / โครงการน้ีสนองมาตรฐานตามท่ีระบุเพียงใด     

ผลรวม  
 

18 8 
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ค่าเฉล่ีย ( ผลรวมหาดว้ย 8)       3.25 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 3.5  ข้ึนไป แสดงวา่ การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4  ข้ึนไป แสดงวา่ การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4  ข้ึนไป แสดงวา่ การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัพอใช ้

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.5  ข้ึนไป แสดงวา่ การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของงาน / โครงการ ( ) ดีมาก  (   )  ดี    (   )  พอใช ้  (   )  ปรับปรุง 

ขอ้เสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป ( /   ) ควรด าเนินการต่อ 

  (   )  ควรด าเนินการต่อแต่ตอ้งปรับปรุง 

(   )   ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
ส่วนที ่ 4  สภาพปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา  อุปสรรค สภาพปัญหา อุปสรรค ส่ิงทีส่นับสนุนให้
โครงการส าเร็จ 

 

แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข /
ข้อเสนอแนะ 

1.ดา้นบุคลากร -  - 
2.ดา้นงบประมาณ/ค่าใชจ่้าย -  - 
3.ดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ -  - 
4.การประสานงานและการ
บริการ 

-  - 

5.อ่ืนๆ เน่ืองจากพบกบั
สถานการณ์โควดิ-19 จึง
ไม่สามารถจดักิจกรรมท่ี
ตอ้งรวมกลุ่มนกัเรียนได ้

มีการด าเนินการตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดตาม
โครงการและความ
ร่วมมือร่วมใจของ 
บุคลาการ 
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  ( ลงช่ือ ) ............................................ผูป้ระเมิน 
                                                        ( นางจีรพงค ์  ทองใหญ่) 

 

 
 
 
 

 
 

 

ช่ือโครงการ           พฒันาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้าง  กลุ่มงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                     ๓ (๑.๑), ๓ (๑.๒), ๓ (๑.๓), ๓ (๑.๔), ๔ (๑.๑), ๕ (๑.๑), 
     ๖ (๑.๑)     
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที ่         มฐ.๑ ข้อ ๑.๑ (๑), มฐ.๑ ข้อ ๑.๑ (๒), มฐ.๑ ข้อ ๑.๑ (๓), 
     มฐ.๑ ข้อ ๑.๑ (๔), มฐ.๑ ข้อ ๑.๒ (๑), มฐ.๑ ข้อ ๑.๒ (๓) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ                      นางสาวภัทนารี กลิน่แก้ว 
ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ                      ตลอดปีการศึกษา 

******************************************************************************* 
๑.  หลกัการและเหตุผล 

การศึกษาเพื่อปวงชนท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๑ 
“บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  บุคคลท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการทางจิตวิทยา 
ความบกพร่องน้ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่าน้ีอาจมีปัญหาทางดา้น
การฟัง การคิด การพูดคุยกบัผูอ่ื้น การอ่าน การสะกดค า หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผูท่ี้มีความ
บกพร่องทางการรับรู้ การไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซียและ อะเฟเซีย  แต่ไม่รวมถึงเด็กท่ีมี
ปัญหาอนัเกิดจากความบกพร่องทางสายตา ทางการไดย้ิน และทางการเคล่ือนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่อง
ทางอารมณ์ และความเสียเปรียบทางสภาพแวดลอ้ม”  ลกัษณะทัว่ไปของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความ
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บกพร่องทางการพูด การส่ือสาร การเรียนวิชาทกัษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียน
ให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคล่ือนไหวมีอารมณ์ไม่คงท่ี โยกตวัหรือผงก
ศีรษะบ่อย ๆ มีพฒันาการทางร่างกายไม่คงท่ี มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ 
มีปัญหาในการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

โรงเรียนปากแพรกวทิยาคมเป็นโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ จ  านวน ๕๐ คน นกัเรียน
ดงักล่าวมีศกัยภาพแตกต่างจากนกัเรียนทัว่ไปในดา้นการอ่าน การเขียน และการค านวณ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  ข้ึน  เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และไดรั้บการพฒันาเท่าเทียมกบัเด็กปกติ 
 
๒.  วตัถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อใหค้รูผูส้อนใชใ้นการจดัหา/ซ้ือ หรือผลิตส่ือหรือนวตักรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะดา้น 
การอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนไดรั้บการพฒันา
ทกัษะ ๓ ดา้น  
 ๒. เพื่อใหค้รูผูส้อนสามารถคดักรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อใหท้ราบถึงระดบั
ความสามารถและพฒันาการของเด็กแต่ละคน 
 ๓. เพื่อใหค้รูผูส้อนวางแผนการจดัการศึกษาและสามารถจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP 
: Individual Education Program)  ท่ีเหมาะสมต่อพฒันาการและความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพิ่ม
ศกัยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ไดรั้บการพฒันาทกัษะในดา้นการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ ทั้ง ๓ ดา้น ไดรั้บการพฒันาทางดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ อยา่งเตม็ตาม
ศกัยภาพเป็นรายบุคคล  
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บส่ือ/นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๓.๑.๒ ร้อยละของผู ้เรียน ได้รับการคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานระดับ
ความสามารถและพฒันาการ 
  ๓.๑.๓ ร้อยละของผูเ้รียน ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนทางการศึกษา
พิเศษท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการเด็กเป็นรายบุคคล 
  ๓.๑.๔ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพฒันาอย่างเต็มตาม
ศกัยภาพทุกคน 
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  ๓.๑.๕ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการเรียน
การสอนเรียนร่วม โดยใชส่ื้อ และอุปกรณ์ต่างๆ 
 ๓.๒ คุณภาพ 
  ๓.๒.๑ โรงเรียนมีส่ือหรือนวตักรรม ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
  ๓.๒.๒ โรงเรียนมีฐานขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม ในการพฒันาการจดัการ
เรียนร่วม 
  ๓.๒.๓ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพทุกคน ทุกดา้น
และเรียนอยา่งมีความสุข 
  ๓.๒.๔ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถใช้ส่ือ และอุปกรณ์ต่างๆในการ
พฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.๒.๕ นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามความเหมาะสมกบวยัและความตอ้งการ 
 
 ๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
๑ . ครูคัดกรองนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

พ.ค. ๒๕๖๒ 
นายนิพนธ์ โสภา 
นางสาวธญัญพ์ิชชา จนัทร์เสถียร 

๒ . ครูผู ้สอนพัฒนาส่ือ /นวัตกรรม
ส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ นางสาวภทันารี กล่ินแกว้ 

๓. จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   - จดัท าแผนการศึกษาเฉพาะ 
 บุคคล  (IEP ) 
- จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
(IIP ) 

พ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ นางสาวภทันารี กล่ินแกว้ 

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพ
มาตรฐานในการจดัการศึกษาพิเศษ 

มี.ค. ๒๕๖๓ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั สุ
ราษฎร์ธานี 
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๔.๑ งบประมาณ  เงินอุดหนุนจ านวน ๑๐,๐๑๐ บาท 
รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑. ครูคดักรองนกัเรียน - - - - 

๒. ครูผู ้สอนพัฒนาและจัดซ้ือ ส่ือ/นวตักรรม

ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๑๐,๐๑๐ - - ๑๐,๐๑๐ 

1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

- จดัท าแผนการศึกษาเฉพาะ บุคคล  ( IEP ) 

- จดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล( IIP ) 

 

- 
- - - 

รวม ๑๐,๐๑๐ - - ๑๐,๐๑๐ 
 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
     ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ได้รับการคดักรองและประเมินความสามารถ
พื้นฐานระดบัความสามารถและพฒันาการ 
     ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ได้รับการคดักรองและประเมินความสามารถ
พื้นฐานระดบัความสามารถและพฒันาการ 

 
ส ารวจ 

 
ประเมินผล 

 
สอบถาม 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบประเมินผล 

 
แบบสอบถาม 
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     ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการ
สอนทางการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการเด็ก
เป็นรายบุคคล 
     ๔. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ ไดรั้บการพฒันา
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพทุกคน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

     ๕. ผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเรียนร่วม โดยใช้ส่ือ และอุปกรณ์
ต่างๆ 

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

๗.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนมีฐานขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมท่ีถูกตอ้ง 

๒. นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ อย่าง
เตม็ตามศกัยภาพ   
 ๓. โรงเรียนมีส่ือ/นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ๔. ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในการคดักรองและประเมินความตอ้งการของเด็ก และสามารถจดัท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: Individual Education Program) ท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
 ๕. นกัเรียนโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
 ๖. โรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมท่ีได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ สามารถปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเขม้แข็ง
และประสิทธิภาพของโรงเรียนใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษาพิเศษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
          ลงช่ือ                                               ผูเ้สนอโครงการ 

                             (นางสาวภทันารี  กล่ินแกว้) 
 

                                             
                                               ลงช่ือ                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                    ( นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค ์) 
                                หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
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                                             ลงช่ือ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                    ( นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม ) 

                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ                                    ส่งเสริมการอ่านและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง                  กลุ่มงานวชิาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่                               ๓ (๑.๑), ๓ (๑.๒), ๓ (๑.๓), ๔ (๑.๑), ๖ (๑.๑) 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา ที ่       มฐ. ๑ ข้อ ๑.๑ (๑),มฐ. ๑ ข้อ ๑.๑ (๒),  
        มฐ. ๑ ข้อ ๑.๑ (๔), มฐ. ๒ (๑), มฐ. ๒ (๒.๕), 
      มฐ. ๒ (๒.๖), มฐ ๓ (๓.๒) 
ผู้รับผดิชอบ                                   นางสาวรจนา ฟ้อนร าดี 
ลกัษณะโครงการ                             โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน                        ตลอดปีการศึกษา 
********************************************************************************** 
๑.หลกัการและเหตุผล 
          เพื่อให้การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือว่าผูเ้รียนมี 
ความส าคญัสูงสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพนั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้การ 
พฒันาไดเ้พิ่มมากข้ึน คือ “การอ่าน” การอ่าน คือ ทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากเพราะการอ่านท าให้เกิดปัญญา 
ความคิดท่ีท าให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ให้พฒันาตนเองและรู้จกัปรับตวัให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โรงเรียนปากแพรก วิทยาคมจึงตระหนกัถึงความส าคญัการอ่าน จึงไดจ้ดัโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” 
โดยมุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้ผูเ้รียนได้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน 
ตระหนกัถึงความส าคญัของ การอ่าน และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
๒. วตัถุประสงค์ของโครงการ  
          ๑.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียน การ
สอนและหอ้งสมุด  
          ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน ครู มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ รักการ
คน้ควา้  
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          ๓. เพื่อสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีกระบวนการอ่าน สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ 
แกปั้ญหาและสร้างวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ 
          ๔. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่ง 
 ๕. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การส่ือสาร 
 ๖. เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๗. เพื่อใหผู้เ้รียนใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๘. เพื่อให้สถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ่ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๒ เชิงปริมาณ  
                ๑. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ทุกคน 
                ๒. ครูบุคลากรของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคมทุกคน 

๓.๑ เชิงคุณภาพ 
             ๑. นกัเรียนชั้น ม.๑ – ม.๓ อ่านหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เล่มต่อปีเฉล่ียวนัละ ๙๐ นาที 
             ๒. นกัเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖ อ่านหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เล่มต่อปีเฉล่ียวนัละ ๑๒๐ นาที 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

๑. หนงัสือดีท่ีเลือกอ่าน 
พฤษภาคม-มิถุนายน 

๒๕๖๒ 
รจนา ฟ้อนร าดี 

๒. ค่ายการอ่านสานสู่ฝัน กรกฎาคม ๒๕๖๒ รจนา ฟ้อนร าดี 
๓. กิจกรรมยอดนกัอ่าน ตลอดปีการศึกษา รจนา ฟ้อนร าดี 
๔. กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด สิงหาคม ๒๕๖๒ รจนา ฟ้อนร าดี 
๕. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ตลอดปีการศึกษา รจนา ฟ้อนร าดี 

 

๕. งบประมาณ   ๒๕,๐๐๐ บาท  
         ๕.๑ แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน 
         ๕.๒ รายละเอียดการใชง้บประมาณ/ใชง้บประมาณดงัน้ี 

ที่ รายการ/กจิกรรม/งาน 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

กจิกรรม ที๑่ 
๑. หนงัสือดีท่ีเลือกอ่าน ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  



     แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม หน้า ๑๙๓ 
 

๒. ค่ายการอ่านสานสู่ฝัน ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
๓. กิจกรรมยอดนกัอ่าน ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  

๔. 
กิ จ ก รรมสั ปด า ห์ห้ อ ง 
สมุด 

๕,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๕. กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ ๔,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
รวม ๒๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๔,๕๐๐ 

๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผลผลติ ( Outputs ) 
๑. ร้อยละของผูเ้รียนมีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียนและการฟัง รู้จกัตั้ง
ค  าถามเพื่อหาเหตุผล 

ตรวจบนัทึกการอ่าน 
 

แบบตรวจบนัทึกการอ่าน 
 

๒.ร้อยละของผูเ้ รียนท่ีแสวงหา
ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ส ารวจจ านวนนกัเรียนจากบนัทึก
สถิติการเขา้หอ้งสมุด 

แบบบนัทึกสถิติการเขา้ใช้
หอ้งสมุด 

๓ . ร้อยละของผูเ้ รียนมีวิ ธีการ
เ รี ยน รู้ของตน เองและ เ รี ยน รู้
ร่วมกบัผูอ่ื้นได้ สนุกกบัการเรียน
และชอบมาโรงเรียน 

ตรวจการบนัทึกความรู้จากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงาน
นกัเรียน) 

แบบตรวจการบนัทึกความรู้จาก
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงาน
นกัเรียน) 

๔. ร้อยละของผูเ้ก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของหอ้งสมุด 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

ผลลพัธ์ ( Outcome ) 
ผูเ้รียน บุคลากรใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้นกัเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
สูงข้ึน 

สังเกตส ารวจ /สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสังเกต/ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 

 
๗.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๑. ผูเ้รียนตระหนกัเห็นและความส าคญัของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิง่ข้ึน 
     ๒. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการเรียนและในชีวติประจ าวนั 
     ๓. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆดว้ยตนเองและเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  
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     ๔. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
     ๕. ผูเ้รียนเห็นถึงความส าคญัและเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดมากยิง่ข้ึน 
                                              
 
 
 
                                                         ลงช่ือ                               ผูเ้สนอโครงการ 

                                                       ( นางสาวรจนา  ฟ้อนร าดี ) 
                                                            
 

                                                       ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                        ( นายชูชยั     ไชยวกิ ) 
                                                 หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ  
 
 

 

                                                        ลงช่ือ                                ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                      ( นางสาวด าหริ  จนัทชูโต ) 

                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

 

 

 

 

 
โครงการ          การควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควดิ-19  (covid-19) 
กลุ่มบริหารตามโครงสร้าง        บริหารงานทั่วไป 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียน        กลยุทธ์ข้อที ่ ๕ 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวดัที่         มฐ.1 ข้อ 1.2  (3)  (4)  
ลกัษณะโครงการ          ต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ          นางสาววรวรรณ บุญราช 
ระยะเวลา            ตลอดปีการศึกษา 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ขณะน้ี

พบผูป่้วยยืนยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๑๑๓,๕๕๕ ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลบับา้น 

๔,๓๐๖ ราย ผูป่้วยยืนยนัท่ีเสียชีวิต ๖๔๙ ราย ระยะน้ีผูป่้วยท่ีมีการยืนยนัการติดเช้ือเพิ่มเติมเป็นกลุ่มเดินทางมา

จากต่างประเทศและกกักนัในพื้นท่ีท่ีรัฐก าหนดรวม จ านวน ๓,๔๙๕ คน และผูป่้วยเฝ้าระวงัเขา้เกณฑ์เฝ้าระวงั 

จ านวน ๑,๘๒๔,๑๘๔ คน (ขอ้มูลจาก : รายงานข่าวกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์

ปฏิบติัการดา้นข่าว  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1๘ 

พฤษภาคม 256๔ เวลา 11.00 น.)  

 จากขอ้มูลการรายงานเห็นไดว้า่สถานการณ์การระบาดในประเทศยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัและ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามหลกัการควบคุมป้องกนัโรค ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดงันั้นการเฝ้าระวงั

ป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ าเป็นตอ้งสร้างความรู้ ความตระหนกั ในการ

ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง เช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคม  การสวมและใชห้นา้กากอนามยัอยา่งถูกวิธี  การมีและ

ใชส้บู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในการลา้งมือเพื่อฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจมาจากกการสัมผสั  การท าความสะอาดพื้นท่ีการ

ให้บริการหรือพื้นท่ี ท่ีมีคนอยู่รวมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นระยะเวลานาน  โดยมีกระบวนการให้ความรู้ 

ค  าแนะน าต่อกลุ่มเป้าหมาย การดูแลเฝ้าระวงัป้องกนัตนเองให้กบัประชาชนในเขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ หน่วยบริการ 

สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา ศูนยเ์ด็กเล็ก หน่วยราชการ หา้งสรรพสินคา้ 

ชุมชน และบริการสาธารณะต่างๆ เขตในพื้นท่ีความรับผดิชอบของต าบลปากแพรก 

 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม มีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั

ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผูม้าติดต่อราชการ จึงตอ้งมีมาตรการเฝ้าระวงัและป้องการ

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผูม้าติดต่อราชการ ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกวา้ง

ได้หากมีการติดเช้ือภายในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ประกอบกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 256๔ ในวนัท่ี 1๔ มิถุนายน 2563  ดว้ยเหตุน้ี โรงเรียนปากแพรก

วทิยาคม ขอเสนอโครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียน

ปากแพรกวทิยาคม เป็นการจดักระบวนการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจดักระบวนการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยการสนบัสนุนการ

ด าเนินงานเฝ้าระวงัโรคป้องกนัโรค  การคดักรองอุณหภูมิ  การเวน้ระยะห่างทางสังคม  การท า

ความสะอาดพื้นท่ีการให้บริการหรือพื้นท่ี ท่ีมีคนอยูร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นระยะเวลานาน  

และส่งเสริมดา้นสุขอนามยัโดยการลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคและการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-

19) แก่นกัเรียนและบุคลากรขของโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 

2.3 เพื่อใหน้กัเรียนและบุคลากร มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการควบคุม 

๓. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
                  ร้อยละ  ๙๓  ของสถานศึกษามีการวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้การควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควดิ-19  (covid-19) อยา่งมีคุณภาพ 

 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
การควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควดิ-19  (covid-19) อยา่งมีคุณภาพ 
 

๔. กจิกรรมและการด าเนินการ 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
๑ จดัตั้งเขตควบคุมโรคโควดิ-19 (covid-19) 

 
 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรวรรณ บุญราช 
นายนิยม บุญช่วยส่ง 

๒ จดัตั้งจุดตรวจคดักรองโรคโควดิ-19 (covid-19) 
 
 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรวรรณ บุญราช 
นายนิยม บุญช่วยส่ง 

๓ จดัตั้งจุดลา้งมือป้องกนัการแพร่เช้ือโรคโควดิ-19 
(covid-19) 
 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรวรรณ บุญราช 
นายนิยม บุญช่วยส่ง 
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๕. งบประมาณ  
 

  ๕.๑   แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุน   50,000   บาท 

  ๕.๒   รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

ที่ กจิกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วสัดุ 

๑ จดัตั้งเขตควบคุมโรคโควดิ-19 (covid-19) ๒๓,๖๗๐ - - ๒๓,๖๗๐ 

๒ จดัตั้งจุดตรวจคดักรองโรคโควดิ-19 (covid-19) ๒๓,๗๓๐ - - ๒๓,๗๓๐ 

๓ จดัตั้งจุดลา้งมือป้องกนัการแพร่เช้ือโรคโควดิ-19 ๒,๖๐๐ - - ๒,๖๐๐ 

รวม ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐  

 

๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ผลผลติ (Output) 

  

ร้อยละ ๙๓ ของสถานศึกษามีการวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้การควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควิด-19  (covid-
19) อยา่งมีคุณภาพ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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ร้อยละ ๙๓ ของนกัเรียนและบุคลากรมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมร้อย
ละ ๙๓ ท่ีเหมาะสม 

สอบถาม
  

แบบสอบถาม 

ร้อยละ ๙๓ ของผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย สอบถาม แบบสอบถาม 
ผลลพัธ์ (Outcome) 

  

สถานศึกษามีการวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้การควบคุมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควดิ-19  (covid-19) อยา่งมีคุณภาพ 
 

สังเกต แบบสังเกต 

ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมร้อยละ ๙๓ ท่ีเหมาะสม 
 

สังเกต แบบสังเกต 

ผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม มีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั
ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผูม้าติดต่อราชการ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของนกัเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผูม้าติดต่อราชการ ตลอดจนป้องกนัไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือ
ไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกวา้งได ้
 

 
      ลงช่ือ....................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                         (นางสาววรวรรณ  บุญราช) 
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      ลงช่ือ....................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
       (นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค)์ 
           หวัหนา้งานฝ่ายแผนงานงบประมาณ 

 
          

      ลงช่ือ....................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
       (นางสาวด าหริ  จนัทชูโต) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ปีการศึกษา  256๔ 
 

 

รายการวสัดุ / ครุภัณฑ์ 
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กจิกรรมที ่1-3 

ท่ี 

 

รายละเอียดของวสัดุ/ครุภณัฑท่ี์จะซ้ือ 
รายละเอียดของวสัดุ/ครุภณัฑท่ี์จา้งท า 

 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ เจลออกอฮอล ์1,000 ml 54 ลิตร 310 16,740  
๒ ขวดหวัป๊ัม 250 ml 3 โหล 150 540  
๓ ถาดสแตนเลส 1 ถาด 450 450  
๔ เคร่ืองวดัอุณหภูมิพร้อมปล่อยแอลกอฮอลอ์ตัโนมติั ๒ เคร่ือง ๓,๐00 6,000  
๕ สบู่ลา้งมือ ๑๓ แกลลอน ๒00 2,๖00  
๖ แลคซีน (สีแดง)  1.5 น้ิว 33 มว้น 20 660  
๗ ไวนิลบอร์ด 18 × 25 น้ิว 8 แผน่ 250 2,000  
๘ ไวนิลบอร์ด 17.5 × 27 น้ิว 1 แผน่ 300 300  
๙ ไวนิลบอร์ด 12 × 18 น้ิว 33 แผน่ 250 8,250  
๑๐ ไวนิลบอร์ด 1 × 2 เมตร 4 แผน่ 240 960  
๑๑ ไวนิลบอร์ด 1 × 3 เมตร 1 แผน่ 360 360  
12 กระดาษ a4 4 รีม 125 500  
13 กระดาษปกการ์ดสี 6 รีม 115 690  
14 ขอ้ต่อเกลียวใน 10 อนั 20 200  
15 ขอ้ต่อตรง 22 อนั 5 110  
16 ท่อpvc   4 หุน 50 เส้น 60 3,000  
17 ขอ้โคง้ 90องศา    4 หุน 60 ตวั 5 300  
18 สามทาง     4 หุน 60 ตวั 5 300  
19 กาวประสานท่อ (ใหญ่) 2 กระป๋อง 120 240  
20 เกลียวปล่อยปลายสวา่น  1 น้ิว  150 ตวั  3 450  
21 แผน่ใสหุม้บอร์ด 1 มว้น 2,000 2,000  
22 สีน ้าอะคริลิคภายนอก  1 กระป๋อง 2,500 2,500  
23 แปรงทาสี 10 อนั 25 250  
24 สายรัด 1 ห่อ 100 100  
2๕ เยื้อกาว 2 หนา้ 10 มว้น 50 500  

รวมเงิน 50,000  
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ค าส่ังโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 
ที ่ ๒๙/๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
..................................................... 

           เพื่อให้การปฏิบติังานราชการภายในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อนักเรียน ครู บุคลากร สถานศึกษา และชุมชน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางจุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค์    กรรมการ  
 ๔.  นางจีรพงค ์ ทองใหญ่     กรรมการ 
 ๕.  นายปัทฐพงษ ์ สุบรรณ์     กรรมการ 
 ๖.  นายสุรศกัด์ิ  วายกุุล     กรรมการ 
 ๗.  นายชูชยั  ไชยวกิ     กรรมการ 
 ๘.  นายสัญญา  จนัทร์ร่ม     กรรมการ 
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 ๙.  นายธนโรจน์  ก าเนิดมณี    กรรมการ 
 ๑๐.  นางพนสัดา  วมิล     กรรมการ 
 ๑๑.  นายพงศส์นิท  ศรีปานนิล    กรรมการ 
 ๑๒.  นางกญัญาภทัร  บุญต่อ    กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวสกุลตลา  แยม้เนตร    กรรมการ 
 ๑๔.  นางพรเพญ็  บุญนาค     กรรมการ 
 ๑๕.  นางพิริยะ  เวชวิริยะสกุล    กรรมการ 
 ๑๖.  นายสิทธิเดช  โสมปาน     กรรมการ 
 ๑๗.  นายนิพนธ์  โสภา     กรรมการ 
 ๑๘.  นางสาวสุทธิลกัษณ์  เก้ือดว้ง    กรรมการ 
 ๑๙.  นายนิยม  บุญช่วยส่ง     กรรมการ 
 ๒๐.  นางสาวธญัญพ์ิชชา  จนัทร์เสถียร   กรรมการ 
 ๒๑.  นางสาวนิศานาถ  เงินสยาม    กรรมการ 
 ๒๒.  นางสาวปาริณี  รัตน์ชู     กรรมการ 
 ๒๓.  นางสาวทิพยว์รรณ  ไชยชุมพล    กรรมการ 
 ๒๔.  นางสาวรจนา  ฟ้อนร าดี    กรรมการ 
 ๒๕.  นางสาวนุศรินทร์  อินทร์แกว้    กรรมการ 
 ๒๖.  Mr. Mike Ahon Junsay     กรรมการ 
 ๒๗.  นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘.  นางสาวภทัรนารี  กล่ินแกว้    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๒๙.  นางพิรพร  บุญพฒัน์     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
  ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้รียบร้อย ถูกตอ้ง และ
เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
  สั่ง  ณ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
      ลงช่ือ                                     
       (นางสาวอจัฉรา  ช่วยนุ่ม) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากแพรกวทิยาคม 


