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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และมีภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เก่ง ดี  

และมีความสุข จึงได้จัดท าโครงการในปีการศึกษา 2565  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภารกิจตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การโรงเรียนจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ทุกประการ ขอขอบคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2565  ไว้ ณ โอกาสนี้ 

   
     
        

        
                                     นางภัทรวดี   มีระหงษ์ 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
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 1.  ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
 1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
Website : www.ptp.ac.th  ตั้งอยู่เลขท่ี  97  หมู่  6  บ้านพะทาย  ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอุเทน   
จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48120  มีพ้ืนที่ทั้งหมดของโรงเรียน  78  ไร่  1  งาน  95  ตารางวา  
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1- 6  จ านวนห้องเรียนทั้งสิ้น  20  ห้อง  รับนักเรียนประเภทเดินทางไป - กลับ  
ทั้งหญิงและชาย 

แผนภาพ 1   ภาพถ่ายดาวเทียม ต าแหน่งโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 

 1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านพะทาย  ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอุเทน    
จังหวัดนครพนม  บนเนื้อที่ประชาชนได้บริจาคให้  จ านวน  78  ไร่   1  งาน  95  ตารางวา   อยู่ห่าง 
จากจังหวัดนครพนม  64  กิโลเมตร   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
ตั้งแต่วันที่  27  เมษายน  2533  โดยมี  นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
มาปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนพะทายพิทยาคม  และกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่ ง ให้  
นายอนันต์  สุวรรณหงษ์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพะทายพิทยาคมตั้งแต่  วันที่  19  กันยายน  2533  
และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรต าแหน่งข้าราชการครูให้  จ านวน 8  อัตรา  จากนั้นมีผู้บริหารอีก 6 คน   
คือ  นางละออ  อาจวิชัย , นายสมชาติ  ค าหา  ,นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์ , นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง   
, นายสนั่น เมตุลา  ปัจจุบันมี  นางภัทรวดี  มีระหงษ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

http://www.ptp.ac.th/
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  ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
 
 
  
 
 
 
 
  สีประจ ำโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
   “ สีแดง–น้ ำเงิน ” 
    สีแดง     หมายถึง  ความรักสามัคคี 
    สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความซื่อสัตย์และความจริงใจ 
  อักษรย่อโรงเรียน  พ.ท.พ. 
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
   กริชแผ่รัศมีวางบนหนังสือฐานรองด้วยรวงข้าว 
    ความหมายของสัญลักษณ์ 
    กริช คือ มีความเป็นอาวุธ 
    รัศมี คือ ชื่อเสียง คุณธรรม 
    หนังสือ  คือ ปัญญาเป็นรากฐานของชีวิต 
    รวงข้าว  คือ ความอุดมสมบูรณ์ 
  ปรัชญำโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
   “ปญญา ย ปริสุชฌติ”  แปลว่า  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา 
  ค ำขวัญโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
   “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม” 
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   “สุขภาพดี  มีมารยาทงาม” 
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โครงสร้ำงบริหำรโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
 

 

 

 

                                               

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.  งานส านักงานกลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 
2.  งานพัฒนาหลักสูตสถานศึกษา
และกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.  งานการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้  สื่อและนวัตกรรม 
4.  งานทะเบียน  วัดผล
ประเมินผลและเทียบโอน 
5.  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
6.  งานแนะแนวการศึกษา 
7.  งานบริการวิชาการและ 
ความร่วมมือกับชุมชน 
8.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9.  งานนิเทศและวิจยัเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
 
 

1.  งานส านักงานกลุ่มงานบริหาร
บุคคล 
2.  งานการวางแผน   อัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
3.  งานการสรรหาและการบรรจุ
แต่งต้ัง 
4.  งานการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5.  งานวินัยและการรักษาวินัย 
6.  งานการออกจากราชการ 
7.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
8.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

1.  งานส านักงานกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 

2.  งานสารบรรณ 

3.  งานอาคารสถานทีแ่ละ

สิ่งแวดล้อม 

4.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

5.  งานโรงเรียนกับชุมชนและ

บริการสาธารณะ 

6.  งานการดูแลอาคารสถานที่

และพัฒนาองค์กร 

7.  งานประสานงานและพัฒนา

เครือข่าย 

8.  งานประสานราชการกับเขต

พื้นที่การศึกษาและ หน่วยงาน 

9.  งานอนามยัโรงเรียน 

10. ระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1.  งานส านักงานกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
2.  งานการเงินและบัญช ี
3.  งานพัสดุและสินทรัพย ์
4.  งานแผนงาน 
5.  งานการจัดท าและเสนอ
งบประมาณ 
6.  งานการจัดสรรงบประมาณ 
7.  งานการตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน  
8.  งานระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพื่อการศึกษา  
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ 

งำนวิชำกำรสถำนศกึษำขัน้พื้นฐำน 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 

4 



5 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนพะทำยพิทยำคม 

 

1.  นายวิชัย   สุรินาม  (นายก อบต. พะทาย)                  ประธานกรรมการ 
2.  นางพิมพ์ภัทรา  คัณทักษ์                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3.  นายสมบูรณ์ กุลวงศ์                        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4.  นายสมยศ เหมะธุรินทร์                       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  นายจีระศักดิ์   ไชยสุระ                   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
6.  พระเหรียญชัย มณีวงค์                       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
7.  นายเดชา  ศรีรักษา (ท างาน อบต.)                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
8.  นายสยาม ค าชนะ                         กรรมการผู้แทนครู 
9.  นายคารมณ์  เพียรภายลุน (ผอ.ร.ร.บ้านพะทาย)           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายสุกไชย  กุลวงศ์                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายทวี  สุวรรณมาโจ                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  นายบุญยง  ทศรักษา                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  นางไสว  มะละ                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  นางค าจันทร์  ไชยบรรพ์                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  นางภัทรวดี  มีระหงษ์                   กรรมการและเลขานุการ 
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1.2  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ตาราง 1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ต ำแหน่ง 
เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง ต ำกว่ำปริญญำตร ี ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ไม่ม ี
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - 1 - - 1 - - 1 - - 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 
ครู 9 19 - 17 11 - 4 4 - 20 
ครูผู้ช่วย 2 1 - 3 1 - - - - - 
พนักงำนรำชกำร - 1 - 1 - - - - - - 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1  1 - - - - - - - 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 2 1 - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 14 22 2 21 13 - 4 6 - 20 

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤษภาคม 2565 
 

ต ำแหน่ง สำขำวิชำเอก 
คณิต วิทย์ ฟิสิกส ์ เคมี ชีว ไทย สังคม พละ ดนตรี นาฎศิลป ์ เกษตร อุตสาหกรรม คอม อังกฤษ จีน 

คร ู 5 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 - 2 4 1 
ครูผู้ช่วย 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - 1 - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - 
รวม 6 2 3 2 2 3 4 2 2 1 1 - 2 4 1 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

6 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤษภาคม  2565 

 1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 ตาราง 2 ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    
 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่  1 4 55 69 124 
มัธยมศึกษาปีที่  2 4 50 61 111 
มัธยมศึกษาปีที่  3 4 59 57 116 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 12 164 187 351 
มัธยมศึกษาปีที่  4 3 22 50 72 
มัธยมศึกษาปีที่  5 3 27 45 72 
มัธยมศึกษาปีที่  6 3 26 61 87 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 9 75 156 231 
รวมทั้งสิ้น 21 239 343 582 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤษภาคม  2565  
 

 1.4 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
  ตาราง 3 ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 

รำยกำร 
 

ชื่อแบบอำคำร 
 

ปีงบประมำณที่ได้รับจดัสรร 
 

งบประมำณ  (บำท) 
อาคารเรียน  แบบเบ็ดเสร็จ ก 

แบบเบ็ดเสร็จ ข 216 
เบ็ดเสร็จ ค 
แบบ 216 ล 

2534 
2535 
2535 
2539 

6,337,734 
1,748,000 
1,748,000 
8,460,288 

หอประชุม 100/27 2546 3,448,075 
โรงอาหาร 100/27 2546 (งบเดียวกับหอประชุม) 
โรงฝึกงาน เบ็ดเสร็จ ค 2535 (งบเดียวกับเบ็ดเสร็จ ข) 
บ้านพักครู/ภารโรง 205/26 

บ้านพักภารโรง/32 
203/27 
203/27 
203/27 

2533 
2533 
2534 
2538 
2558 

367,000 
111,000 
356,000 
401,000 
699,000 

อ่ืน ๆ บ้านพักนักเรียน 2 หลัง  - 2539 293,000 
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 1.5 ข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ 
  1.5.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  ตาราง 4 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  ห้องสมุด    
     1)  ห้องสืบค้น 
     2)  ห้องฉายภาพยนตร์ 

 
760 
250 

2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1,350 
3.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1,350 
4.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1,350 
5.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 1,350 
6.  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 1,350 
7.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯศิลปะ 1,350 
8.  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ตลอดปี 

  

 1.5.2 แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 ตาราง 5 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  วัดป่าบ้านพะทาย 18 
2.  หนองเบ็ญ 8 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพะทาย 56 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย 30 
5.  การศึกษานอกโรงเรียนพะทาย 15 
6.  แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์ 6 
7.  พระธาตุท่าอุเทน 18 
8.  ทัศนศึกษาประจ าปี 2 
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  1.6  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 
   1.6.1  นายทองแดง  สีทอง  ให้ความรู้เรื่อง การตัดผมนักเรียน  จ านวน  5  ครั้ง/ป ี
   1.6.2  นางไสว  มะละ  ให้ความรู้เรื่อง การท าพานบายศรีสู่ขวัญ  จ านวน  7  ครั้ง/ป ี
   1.6.3  ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.237) ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 3 ครั้ง/ป ี
   1.6.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพะทาย ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา  
จ านวน 3 ครั้ง/ป ี
 

2.  ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 2.1  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เช่น ผลการประเมิน O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่ม
สาระเทียบระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น) ฯลฯ 

ตัวอย่าง ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ใน  5  วิชาหลัก
เปรียบเทียบ  3  ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา  2562-2564) ระดับโรงเรียน 

นักเรียนชั้น ม. 3 

วิชำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 
2562 (A) 

ปีกำรศึกษำ 
2563 (B) 

ปีกำรศึกษำ 
2564 (C) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่ำง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 

(ผลต่ำง B และ C) 

1. ภาษาไทย 50.24 49.39 44.60 -0.85 -4.79 
2. ภาษาอังกฤษ 27.97 29.57 23.81 +1.60 -5.76 
3. คณิตศาสตร์ 20.87 20.08 20.64 -0.79 +0.56 
4. วิทยาศาสตร์ 27.37 26.55 26.83 -0.82 +0.28 
5. สังคมศึกษา - - - - - 
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นักเรียนชั้น ม. 6 

วิชำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 
2562 (A) 

ปีกำรศึกษำ 
2563 (B) 

ปีกำรศึกษำ 
2564 (C) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่ำง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 

(ผลต่ำง B และ C) 

1. ภาษาไทย 37.01 36.52 39.20 -0.49 +2.68 
2. ภาษาอังกฤษ 22.59 22.88 19.62 +0.29 -3.26 
3. คณิตศาสตร์ 17.93 18.13 17.19 +0.20 -0.94 
4. วิทยาศาสตร์ 25.38 28.32 26.59 +2.94 -1.73 
5. สังคมศึกษา 33.54 33.94 33.35 +0.40 -0.59 

 
 

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและระดับประเทศ 
 นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ใน 5 วชิาหลัก ปีการศึกษา 2562 -2564  
นักเรียนชั้น ม.3   

วิชา 

2562 
คะแนนเฉลี่ย 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ย 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2564 
คะแนนเฉลี่ย 
เมื่อเทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

เป้าหมายปี  2565 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.  ภาษาไทย -3.92 -4.90 -4.73 -4.90 -6.48 -6.59 +1.00 +1.50 
2.  ภาษาอังกฤษ -3.62 -5.86 -3.87 -4.81 -6.33 -7.30 +2.00 +2.00 
3.  คณิตศาสตร์ -4.75 -5.86 -5.52 -5.18 -4.59 -3.83 +1.00 +1.70 
4.  วิทยาศาสตร์ -2.70 -2.70 -3.27 -3.34 -4.70 -4.62 +1.00 +1.50 
5.  สังคมศึกษา - - - - - - - - 

รวม -14.99 -19.32 -17.39 18.23 -22.1 -22.34 +5.00 +6.70 
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 นักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 

2562 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2564 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2565 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.  ภาษาไทย -3.51 -7.84 -2.41 -5.20 -4.97 -7.20 +1.50 +2.20 
2.  ภาษาอังกฤษ -2.91 -7.06 -2.72 -6.61 -1.88 -5.94 +1.50 +1.80 
3.  คณิตศาสตร์ -4.28 -7.91 -3.64 -7.48 -0.25 -4.09 +1.00 +2.00 
4.  วิทยาศาสตร์ -1.75 -4.36 -2.73 -3.82 -0.44 -2.06 +2.50 +3.50 
5.  สังคมศึกษา -0.48 -1.99 -0.55 -2.16 -2.03 -3.52 +1.80 +2.00 

รวม -12.93 -29.61 -12.05 -25.27 -5.81 -22.81 +8.30 +11.50 
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 2.2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
   บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
    โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 97 หมู่ 6 ถนนบ้านแพง ต าบลพะทาย  
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเม่ือวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 โดยมีผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2565) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ด้ำน ระดับคุณภำพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

1. นักเรียนที่สุขภาวะอนามัยที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ท าให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านสุขภาพ 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมในสังคมโลกที่มี 
การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง โดยมแีนวทางในการด าเนินชีวติทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายใน 
โรงเรียน ภายในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

4. ผู้เรียนมรความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับวัย 
 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

การพัฒนาครูอันส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. โรงเรียนมีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ 

รับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 
3. โรงเรียนใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งบุคลากร  
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กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี 
ส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในรูปแบบ Active learning ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริง  

และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูใช้เทคโนโลยี Internet สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ เอาใจใส่นักเรียน  

ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเน้นการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ 
สูงขึ้น ทั้งด้านทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการฟัง ให้มีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสถานศึกษาในด้านบริบทของท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และวิทยากรในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง 
  

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. คณะผู้บริหารควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ควรบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาให้เกี่ยวข้องกับ 

การเรียนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การตรวจสอบและการวัดประเมินของครู ครูยังใช้วิธีการไม่หลากหลาย และยังไม่เป็น 

การประเมินตามสภาพจริง เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและการวัดประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูยังขาดความรู้  
ความเข้าใจที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ PLC 
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4. การท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอน ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม 
การเรียนการสอนปริมาณน้อย และมีการด าเนินการไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1. โรงเรียนควรจัดโครงการที่เน้นการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดย 
การจัดหลักสูตรเสริม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

2. โรงเรียนควรจัดหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็น 
วิทยากรหรือมีการสัมมนาเกี่ยวกับท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ควรส่งเสริมความก้าวหน้าของครูด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ผู้บริหารควรนิเทศ ก ากับ ติดตามให้เป็นระบบ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหารควรจัดห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในกระบวนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1.  ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาให้เกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 
2. ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เป็น 

กระบวนการที่ชัดเจน 
4.   ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดท าเป็นแบบ 

วิจัย 5 บท และนวัตกรรมการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ เช่น ชุดแบบฝึกทักษะ E – book โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่ำงท่ีดี 
 โรงเรียนควรปรับปรุงพัฒนางานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม 
ซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือจัดท าเป็น
รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ 
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 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธี 
2. ผู้บริหารควรบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตามนโยบาย 

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูควรถอดบทเรีนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด หรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
และสามารถประยุกต์แนวคิดทักษะ ด้านตรรกะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เขียนรายงานการพัฒนา
กระบวนการหรือรูปแบบน าเสนอ เข้าแข่งขันระดับประเทส หรือระดับนานาชาติ มีการเผยแพร่ เป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
 

สรุปผลกำรประเมินควำมโดดเด่น 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม มีความโดเด่น คือ “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งได้ด าเนิน 
การตามโครงการโดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้เอ้ือต่อ
สุขภาพของนักเรียน ในการด าเนินการครั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 มีการด าเนินการพัฒนาโครงการจนได้รับ
รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (ระดับเพชร) ประเภทรักษามาตรฐานปีที่ 2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
ประจ าปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพพนม รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยและ
สุขภาพ” ดีเด่นปีที่ 2 ประจ าปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน และรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ 
ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่โดดเด่นในระดับชาติ 
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ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
1. โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 58120 โทรศัพท์ 042 – 530734 
2. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
3. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

3.1 จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3.2 จ านวนผู้เรียน/เด็ก จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 

 
ระดับชัน้ที่เปิดสอน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน/เด็กปกติ 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน/เด็กที่ม ี
ความต้องการพิเศษ (คน) 

 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  4 55 69 - - 124 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 50 61 - - 111 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  4 59 57 - - 116 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 12 164 187 - - 351 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 22 50 - - 72 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  3 27 45 - - 72 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  3 26 61 - - 87 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 9 63 146 - - 209 
รวมทั้งหมด 21 239 343 - - 582 

 

3.3 ข้อมูลบุคลากร 
: ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   2 คน 
: ครูมัธยมศึกษา  จ านวน  34 คน 
: บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 3 คน 

  สรุปอัตราส่วน 
  ระดับมัธยมศึกษา 
   : อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน   : ครู เท่ากับ 1 : 17 
   : อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน   : 1 ห้องเรียน : 30 คน 
   : มีจ านวนครู ครบชั้น  ครบชั้น   ไม่ครบชั้น 
   : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 25 : สัปดาห์ 
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
2.1 ระดับกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน 
 ด้ำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพะทายพิทยาคม ยึดหลักการใช้
โรงเรียนเป็นฐานบริหารงานตามกระบวนการ (PDCA) โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียการสอนให้มีคุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนพร้อม
ทั่งส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพิ่มข้ึนในเฉพาะกลุ่ม 5 วิชาหลักรวมไปถึงโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถ
พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ที่มีการแข่งขัน เช่น กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ , กิจกรรม A – Math 
นอกจากนี ้ในการพัฒนาการเรียนและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่าน
ออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านของแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
นักเรียนสามารถเขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดี สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับดี มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนในทุกรายวิชา สามารถเขียน สื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน รวมทั้งมีความรู้ ทักษะและเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนและพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนใน 
ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชา ยกเว้นวิชา
ภาษาอังกฤษ  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด โดยมีการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทุกสัปดาห์ให้กับนักเรียน นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข รู้จักแสวงหาความรู้ผ่านกิจกรรม รักการอ่าน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิต ร่างเริงแจ่มใสเหมาะสมกับวัย นักเรียนมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีการรักษา
สุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัย ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 
ติดต่อกันสามปีซ้อน 
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สรุปผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน มีระดับคุณภำพ ดีมำก 
จุดเด่น 

1. นักเรียนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี ทีวคามสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ท าให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านสุขภาพ 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งใน 
โรงเรียน ภายในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

3. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน สามารถน าไปใช้ในการเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
5. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
6. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุภาพเรียนร้อย มีความรับผิดชอบสูง 
7. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล 

ท้องถิ่นของตนเอง 
8. นักเรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสาต่อส่วนรวม และมีความซื่อสัตย์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

สถานศึกษาก าหนด 
9. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิต ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสมกับวัย 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O - NET) ในทุกรายวิชาให้สูงขึ้น เน้นการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ทั้ง
ด้านทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการฟัง ให้มีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนากระบวนการส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นให้นักเรียน 
สามารถน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น 

3. พัฒนากระบวนการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถพิเศษ 
ด้านวิชาการ ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) โดยจัดการสอนเสริม หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียน
การสอน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
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วิจารณญาณ เน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
ครูใช้วิธีการสอน หรือ ทฤษฎีการสอนที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มาใช้หรือน า
นักเรียนไปศึกษาเพ่ิมเติมจากภายนอก 

3. โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามรถพิเศษด้านวิชาการ  
ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดตั้งชุมนุม หรือจัดห้องเรียนพิเศษ 

4. ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดี 
 โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน การด าเนินงานตาม
มาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างมีความเหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้และเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน ผู้เรียนมี
การพัฒนาทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
โรงเรียนมีความเข็มแข็งในด้านปัจจัยภายใน คือ ความพร้อมและความมีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เคารพกฎ
กติกาของนักเรียน การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนของครูเป็นอย่างดี โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ได้จัดท าแผนภูมิการบริหารชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาชัดเจน มี 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้เกี่ยงข้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
การด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ มีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหลากหลายวิธีและการก าหนดเป้าหมาย และแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการจนประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนสูงขึ้นและการได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในที่เป็นโอกาสในการด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดหรือสถานศึกษาอ่ืน 
ๆ และความเชื่อศรัทธา การสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษาควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่
มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมโซโดกุ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็นกระบวนการพัฒนากระบวนการคิดหรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมโซโดกุ เป็นเกมปริศนาที่จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ฝึกหารมีสมาธิและสามารถประยุกต์แนวคิดทักษะด้านตรรกะ ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้เขียนรายงานการพัฒนากระบวนการหรือรูปแบบ น าเสนอ เข้าแข่งขันระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
มีการเผยแพร่แบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาศึกษาหรือเยี่ยม ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้
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กิจกรรมโซโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่ระสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง จึงเห็นว่า
โรงเรียนพะทายพิทยาคม ควรที่จะพัฒนาโครงการนี้เป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีด้านกระบวนการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาได้ 
 

 ด้ำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางใน 
การพัฒนา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาชัดเจน มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องแต่ไม่มีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) มีการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลากหลายวิธีและ 
การก าหนดเป้าหมาย และแบบประเมินหลังเสร็จโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามี
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และงบประมาณจากต้นสังกัดเพียงพอกับความต้องการตามบริบทของ
สถานศึกษา การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายมีการบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้ด าเนิน 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบานการจัดการศึกษาและจัดระบบความคิดเน้นจากบุคลากรใน
สถานศึกษา คระกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา มอบงานให้ผู้รับผิดชอบ มีค าสั่งแต่งตั้งชัดเจน สนองความต้องการผู้เรียนชุมชนท้องถิ่น 
สอดคล้องแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา จัดการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบต่อสังคมใหม่และก้าวทันโลก 
 

สรุปกำรประเมินด้ำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ ดีมำก 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า Leadership มีวิสัยทัศน์ชัดเจนและกว้างไกล มีการจัดการเรียนการสอน 
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครูอันส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. ผู้บริหารมีการบริหารและการจัดการเป็นระบบ ใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย เช่น การประชุมมี 
ส่วนและรดมสมองให้ทุกฝ่ายก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน และปรับแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับบริบทสถานศึกษามีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
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รับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
สถานศึกษา 

3. ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามเป็นระบบครบวงจรคุณภาพสม่ าเสมอและต่อเนื่องของ 
สถานศึกษา ใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งบุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี ส่งผลให้
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดี 
1. ผู้บริหารควรนิเทศ ก ากับ ติดตามงานทุกอย่างให้เป็นระบบครบวงจรคุณภาพชัดเจนและ 

ต่อเนื่อง มีค าสั่งแต่งตั้งและปฏิทินงาน 
2. ผู้บริหารควรส่งเสริมครูให้มีวคามก้าวหน้าในวิชาชีพ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจโดยส่งเข้า 

อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในโอกาสต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎกระทรวงอย่างน้องไม่ต่ ากว่าปีละ  
20 ชั่วโมง 

3. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 
ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. คณะผู้บริหารควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ควรบรอหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
3. จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีค าสั่งแต่งตั่งผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ความส่งเสริมความก้าวหน้าของครูด้วยวิธีการที่หลากหลายวิธี 
2. ผู้บริหารควรนิเทศก ากับให้เป็นระบบ (PDCA) และต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหารควรจัดห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในกระบวนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สามารถจะด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ คือ สถานศึกษามี
ครูที่มีความอดทนเสียสละแก่ทางราชการ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน รักองค์กร มีความสามัคคี เอาใจใส่
นักเรียน จากการที่ครูได้ด าเนินการตามโครงการที่รับผิดชอบจากการเป็นที่ปรึกษาและมีเป็นจ านวนมาก 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนสูงขึ้น และการได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ โดยสถานศึกษามีปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดเด่นทั้งด้านผู้บริหารและครู มีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายใน ที่เป็นโอกาส
ในการด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดหรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ และความเชื่อศรัทธา การสนับสนุนจาก
ชุมชน สถานศึกษาควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมโซโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
โดยใช้กิจกรรมโซโดกุ เป็นเกมปริศนาที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการมี
สมาธิ และสามารถประยุกต์แนวคิดทักษะด้านตรรกะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ด้ำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียรการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดและประกาศใช้ จ านวน 5 ประเด็น ซึง่มีหลักฐาน ร่องรอย/ผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม รายงานสรุปการด าเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ 15 โครงการ โดยครูส่วนใหญ่
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
แต่การปรับปรุงหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการเรียนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และเก่ียวกับหลักสูตรท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในรูปแบบการสอนแบบ Active Learning เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถ
สรุปและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการสอนแบบโครงงาน รวมทั้งมีการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ ICA 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ off line ใช้ google Classroom , You tube การเรียนรู้โดยใช้ออนไลน์ ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ตามบริบทสถานศึกษา มีการตรวจสอบและ
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
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นักเรียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จัดกิจกรรมเปิดบ้านแห่ง
การเรียนรู้ (Open house) เพ่ือเป็นเวทีในการจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ครูมีการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการด าเนินการยังไม่ชัดเจน และมีผลงานวิจัยในชั้น
เรียน ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความอดทนเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน รักองค์กร มี 
ความสามัคคี เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดียิ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

สรุปกำรประเมินด้ำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียกำรสอนที่เน้นผู้รัยรเป็นส ำคัญ มีระดับคุณภำพ ดีมำก  
จุดเด่น 

1. ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning การจัด 
การเรียนรู้แบบโครงงาน ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ครูใช้เทคโนโลยี Internet สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ เอาใจใส่นักเรียน  
ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาให้เกี่ยวข้องกับ 

การเรียนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นให้มากข้ึน 
2. การตรวจสอบและการวัดประเมินของครู ครูยังใช้วิธีการไม่หลากหลายและยังไม่เป็น 

การประเมินสภาพจริง เนื่องจากขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและการวัดประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นกระบวนการ PLC 

4. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอน ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม 
การเรียนการสอนมีปริมาณน้อย และมีการด าเนินการไม่ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาให้เกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้น โดยการประชุมสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

2. ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนากรประเมินการตรวจสอบ และการวัดประเมินผลการเรียนตามสภาพ 
จริง การสอนตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และน าผลการวัดประเมินผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยให้ได้รับ 
การฝึกอบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ควรส่งเสริมให้ครุจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เป็น 
กระบวนการที่ชัดเจน คือ เริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กก่อน มีองค์ประกอบของกลุ่ม PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ มีการสะท้อนผลการปฏิบัติและท ากระบวนการประมาณ 2 -3 ใน 1 ภาคเรียน เป็นต้น ควร
จัดการสัมมนาหรือการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 

4. ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดท าเป็นแบบวิจัย 5  
บท และนวัตกรรมการเรียนการสอนเต็มรูปแบ เช่น ชุดแบบฝึกทักษะ ชุดการสอน E – book โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น โดยการเข้ารับการอบรมหรือการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 

5. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการภายในระยะ 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่ำงที่ดี 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สามารถจะด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ คือ สถานศึกษามี
ครูที่มีความอดทน เสียสละแก่ทางราชการ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน รักองค์กร มีความสามัคคี เอาใจใส่
นักเรียน จากการที่ครูได้ด าเนินการตามโครงการที่รับผิดชอบจากการเป็นที่ปรึกษาและมีเป็นจ านวนมาก
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุรณลักษระอันพึงประสงค์
ของนักเรียนสูงขึ้น และการได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ โดยสถานศึกษามีปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดเด่นทั้งด้านผู้บริหารและครู มีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายใน ที่เป็นโอกาส
ในการด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดหรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ และความเชื่อศรัทธา การสนับสนุนจาก
ชุมชน สถานศึกษาควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมโซโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมโซโดกุ เป็นเกมปริศนาที่จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะกระบวนการคิดการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการมีสมาธิ 
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และสามารถประยุกต์แนวคิดทักษะด้านตรรกะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เขียนรายงานการพัฒนา
กระบวนการหรือรูปแบบน าเสนอ เข้าแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ มีการเผยแพร่ใน 
การแบบอย่างที่ดี แก่ผู้มาศึกษาหรือมาเยี่ยม ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมโซโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง จึงเห็น
ว่าควรที่โรงเรียนพะทายพิทยาคม ควรที่จะพัฒนาโครงการนี้เป็นนวัตกรรมหรือแบอย่างที่ดีด้านกระบวน 
การจัดการเรียรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาได้ 
 

กำรประเมินควำมโดดเด่น  
ผลกำรประเมินควำมโดนเด่น 

ควำมโดดเด่น ระดับคุณภำพ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดนเด่น 

 

บริบทสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ในการด าเนินการครั้งนี้ 
ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 มีการด าเนินการพัฒนาโครงการจนได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประเภท
รักษามาตรฐานปีที่ 2 สถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 22 รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ” ดีเด่น ปีที่ 2 ประจ าปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน และ
รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็น
โรงเรียนต้นแบบที่โดดเด่นในระดับชาติ 
 

โอกำส 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จนประสบคามส าเร็จเนื่องด้วย
โรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินงานตาม
โครงการ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การด าเนิน
กิจกรรมด าเนินไปด้วยดี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและวิทยากร 
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จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพะทาย โรงพยาบาลอ าเภอท่าอุเทน โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม และสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม เป็นต้น ตลอดจนท าเลที่ตั้งโรงเรียนมีการสัญจรสะดวก ใกล้ชุมชน จึงเป็นโอกาสของโรงเรียนด าเนิน
กิจกรรมของโครงการประสบความส าเร็จ 
 

อุปสรรค 
 โรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและวิทยากรอย่างต่อเนื่อง จากต้นสังกัด 
คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และหน่วยงานเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและระดับ
จังหวัดต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกของโรงเรียน ให้เอ้ือต่อสุขภาพของนักเรียน ในการด าเนินการครั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2561 มี
การด าเนินการพัฒนาโครงการจนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น สูงสุด คือ รางวัลพระราชทาน
โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ จากสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่
โดดเด่นในระดับชาติ ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ให้เกิดความยั่งยืน โดยการพัฒนาให้เกิดความเข็มแข็งเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ที่ส าคัญเกิดจากความสามารถและความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับช่วยกันระดมความคิด ร่วมแรง
ร่วมใจมุ่งมั่นในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา สิ่งส าคัญที่ท าให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน คือ (1) ผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลส าคัญและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เรื่องการสร้าง
สุขภาพ (2) คณะครู ท างานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและการประสานการด าเนินงานด้าน
สุขภาพที่มีเป้าหมายร่วมกัน (3) นักเรียนแกนน าและชุมนุมสุขภาพในโรงเรียน นักเรียนแกนน าเป็นกลุ่มบุคคล
ส าคัญที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้เป็นผู้น าด้านสุขภาพ (4) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเป็นทีมแกนน าในการก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยมีการถอด
บทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงานในแต่ละรอบปี สร้างเป็นรูปแบบตามที่โรงเรียนก าหนดให้เป็นต้นแบบ
ความโดดเด่น ให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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3. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  

สรุปรำงวัลโรงเรียนพะทำยพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ นครพนม 

ที ่ รำยกำร จำกหน่วยงำน 

1. 
ดูแลระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการน าร่องระบบสารสนเทศการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 ติดต่อกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

สรุปรำงวัลครูและนักเรียนที่ไดร้ับรำงวัล 

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม 

ที่ รำยกำร ได้รับรำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จำกหน่วยงำน 

1. 

โครงกำรนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยำว์ฯ Kamalasai AI Robotics Thailand Championship #5 

- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบใช้ขาในการเคลื่อนที่ ชนะเลิศ 
1. นายนนัทพงศ์ เกษสิมมา 

2. นายภาราดร  สอนสิน 

1.นางสาวพิชญภัคสมปัญญา 

2. นางสาวปานใจ  สุนา 

กระทรวงศึกษาธิการ - การแข่งขันหุ่นยนต์และระบบ Internet of things จากบอรด์ ESP32 ชนะเลิศ 
1. นางสาวศุภานัน พรสว่าง 

2. นางสาวพนิดา คอแก้ว 

1. นางสาวนิศากร  นามวงศ ์

2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 

- การแข่งขันหุ่นยนต์และระบบ Internet of things จากบอรด์ ESP32 
รองชนะเลิศอับ

ดับ 2 

1. นางสาวอาทิตตา ดงภูธร 

2. นางสาวอัปสร ทะนันใจ 
นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
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สรุปรำงวัลครูและนักเรียนที่ได้รับรำงวัล (ต่อ) 

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม 

ที ่ รำยกำร ได้รับรำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จำกหน่วยงำน 

 
 
 

-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Line Tracking รุ่นประชาชนท่ัวไป   รองชนะเลิศอันดับ 2 
1.นายณัฐวุฒิ   ส ารวมจิต 
2.นางสาวพิชญ์สินีอุดมกัน 
 

1.นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
2.นางสาวปานใจ   สุนา 

 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 

- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบใช้ขาในการเคลื่อนที่ รุ่น
ประชาชนท่ัวไป 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1.นายภราดร ดวงพรม 
2.นายวัชรพล ทศรักษา 

1.นางสาวนิศากร นามวงศ ์
2.นายคมกริช   มิ่งขวัญ 

- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสาย รองชนะเลิศอันดับ 2 
1.นางสาวณัฐนันท์โพธิ์ดอกไม ้
2.นางสาวจันทนา เหวยไทย 

นายคมกริช   มิ่งขวัญ 
 

2. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนการสอน ครูผูส้อน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการประกวดรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 
10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

เหรียญทอง 

 
 
                 - 

 
 

นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนการสอน การ
ประกวดหน่วยงานและผู้มผีลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศกึษา 2563 (ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์

 
ครูผูส้อนยอดเยี่ยม 

-  
นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 

 
สพม.นครพนม 

4. ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมารี ระยะที่ 
2 รุ่นที่ 5 ปี 2564 

ได้รับทุนการศึกษา นางสาวมะลิวรรณ   พลวงค ์ นางสาวปานใจ   สุนา - 

5. ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี
การศึกษา 2564   

ได้รับทุนการศึกษา นายกีรติ   อ่อนตา นางสาวปานใจ   สุนา - 
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สรุปรำงวัลครูและนักเรียนที่ได้รับรำงวัล  (ต่อ) 

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม 

ที ่ รำยกำร ได้รับรำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จำกหน่วยงำน 
6. การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขัน

คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ระดับเหรียญทอง นางสาวมะลิวรรณ   พลวงค ์ 1.นายศราวุธ   มูลชัย 
2.นางสาวหทัยชนก  พลเสนา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

7. การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ระดับเหรียญเงิน นางสาวทิพวรรณ  อินธริาช 1.นายศราวุธ  มูลชัย 
2.นางสาวหทัยชนก  พลเสนา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

8. โครงการพัฒนาหลักสตูรออนไลน์ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”และ
สร้างเครือข่าย Clean Energy School 

ผ่านการคดัเลือก
เข้ารอบการ

ประกวดระดับ
ภูมิภาค 

1. นายวรเชษฐ์  สุรินาม 
2.นางสาวอารญา  ทุมส ี
3.นายนราธิป  ทุมพิลา 
4.นายพงษ์พัฒน์   ศิลปะชัย 
5.นายเศรษฐพงษ์  พรมด ี
6.นายเพทาย  นาพรหม 
7.นายกิติพงษ์  เพียภูเขียว 
8.นางสาวจีรนันท์   คูณสาร 
9.นางสาวทิพวรรณ   อินธิราช 
10.นางสาวนันทกานตร์พูลสุวรรณ 
11.นางสาวศุภนัน  พรสว่าง 
12,นางสาวสุทธิดา  บุญก้อน 
13.นางสาววกัญญารตัน์  สาท ี
14.นางสาวพนิดา   คอแก้ว 

 
 
 
1.นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
2.นางสาวนิศากร นามวงศ ์
3.นายคมกริช   มิ่งขวัญ 
 

 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันนทา 
- บริษัทเอ็ดดูเคชัน สตูดิโอ 
จ ากัด 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 
 

29 



30 
 

สรุปรำงวัลครูและนักเรียนที่ได้รับรำงวัล  (ต่อ)  

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม 

ที ่ รำยกำร ได้รับรำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จำกหน่วยงำน 
9. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ าโขงภายใตห้ัวข้อ “รักษ์น้ าโขง” รองชนะเลิศ

อันดับ1 
1.นายวรเชษฐ์  สุรินาม 
2.นางสาวอารญา  ทุมวัน 
3.นางสาวกัญญารัตน์  สาท ี

1.นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
2.นางสาวนิศากร  นามวงศ ์

- NECTEC   - สวทช. 
- สพฐ.       - Kidbrightt 

10. การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครพนม 2564 กีฬาเปตอง 
ประเภท หญิงคู ่
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.นางสาวจิราวรรณ  คอแก้ว 
2.นางสาวอัณทินี  พรมด ี

1.นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน 
2.นางสาวภิรญา พลหนองคูณ 
3.นางสาวปิยะนุช จริยนติิสกลุ 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
นครพนม 

11. โครงการพัฒนาหลักสตูรออนไลน์ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”และ
สร้างเครือข่าย Clean Energy School 

 
 
 
 
 

เหรียญทองแดง 
ระดับประเทศ 

1. นายวรเชษฐ์  สุรินาม 
2.นางสาวอารญา  ทุมส ี
3.นายนราธิป  ทุมพิลา 
4.นายพงษ์พัฒน์   ศิลปะชัย 
5.นายเศรษฐพงษ์  พรมด ี
6.นายเพทาย  นาพรหม 
7.นายกิติพงษ์  เพียภูเขียว 
8.นางสาวจีรนันท์   คูณสาร 
9.นางสาวทิพวรรณ   อินธิราช 
10.นางสาวนันทกานตร์พูลสุวรรณ 
11.นางสาวศุภนัน  พรสว่าง 
12,นางสาวสุทธิดา  บุญก้อน 
13.นางสาววกัญญารตัน์  สาท ี
14.นางสาวพนิดา   คอแก้ว 

 
 
 
1.นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
2.นางสาวนิศากร นามวงศ ์
3.นายคมกริช   มิ่งขวัญ 
 

 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันนทา 
- บริษัทเอ็ดดูเคชัน สตูดิโอ 
จ ากัด 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 
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สรุปรำงวัลครูและนักเรียนที่ได้รับรำงวัล  (ต่อ)  

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม 

ที ่ รำยกำร ได้รับรำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จำกหน่วยงำน 
12. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 

ประจ าปี 2565 
ครูผู้น าสื่อ

นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
ระดับปรเทศ 

- 1.นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
2.นางสาวนิศากร  นามวงศ ์
3.นางรัชนียา   มูลชัย 

บริษัทเอไอเอสและกลุ่ม
อินทัช 

13. การประกวดร้องเพลงและจัดท ามวิสิควิดีโอเพลง:หัวใจนครพนม”
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรคส์ารฝันเด็กนครพนม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.นายธนวัฒน์   ไชยลุน 
2.นายณัฐวุฒิ  ส ารวมจิตต ์
3.นางสาวหัทยา  นามพะธาย 
4.นางสาวอรปรียา   มะละ 
5.นายภาราดร   สอนสิน 
6.นายนันทพงศ์  เกษสิมมา 

1.นางภัทรวดี   มีระหงษ์ 
2.นางสาวพัชยา   คงแสนค า 
3.นายพลวัฒน์   พรมสมบตั ิ

 
 

สพม.นครพนม 

14. โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐห์ุ่นยนต์
เทคโนโลยี Kamalasai Al Robotics and Technology Thailand 
Championship#6 การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 

รองชนะเลิศ
อันดับที1่ 

1. นายกิตติภมูิ  ไชยสรุะ 
2.นายศักดิ์ดา  มลาสินธุ ์

 
นายคมกริช   มิ่งขวัญ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

15. โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐห์ุ่นยนต์
เทคโนโลยี Kamalasai Al Robotics and Technology Thailand 
Championship#6 การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์และระบบ Internet 
of things จาก บอร์ด ESP32 

รองชนะเลิศ
อันดับ1 

1.นายณัฐวุฒิ  ส ารวมจิตต ์
2.นางสาวมะลิวรรณ   พลวงค์ 

นางรัชนียา   มูลชัย กระทรวงศึกษาธิการ 

16. โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐห์ุ่นยนต์
เทคโนโลยี Kamalasai Al Robotics and Technology Thailand 
Championship#6 การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

รองชนะเลิศ
อันดับ2 

1.นายกีรติ   อ่อนตา 
2.เด็กชายอนุวัฒน์  วังคะฮาด 

นางสาวปานใจ   สุนา กระทรวงศึกษาธิการ 
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สรุปรำงวัลครูและนักเรียนที่ได้รับรำงวัล  (ต่อ)  

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม 

ที ่ รำยกำร ได้รับรำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จำกหน่วยงำน 
17. โครงการขยายผลศักยภาพครรูางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2565 การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส,การพัฒนาความสามารถการพูด
สุนทรพจน์ จากห้องเรยีนสู่ความเป็นมืออาชีพ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นายวรเชษฐ์  สุรินาม นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอม
ทรัพย ์

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

สถาบันวิจัยระบบการศึกษา 
(IRES) 

สพม.นครพนม 

18. 
 

 

ชมเชย นางสาวรสริน  ลาภพิมลพร 
 

นางรัติยากร ภิรมย์ภักดิ ์
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ส่วนที่  2 

 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 

 

  วิสัยทัศน์  :  สุขภาพดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  พันธกิจ/แผนงำน 
   1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
   2.  พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
   3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
   4.  พัฒนาครู บุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ   
   5.  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ 
การเปลี่ยนแปลง  
   6.  ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นไทย 
 

 กลยุทธ์ของโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

  กลยุทธ์ที่  5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมีส่วนร่วม

ของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 

  กลยุทธ์ที่  6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว  

มีประสิทธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
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 ค่ำนิยมโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
   HEALTH      
     H  = Healthy  สุขภาพดีพร้อม 

     E  = Environment สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
     A  = Activity  ควบคู่กิจกรรม  
     L  = Learning  เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

     T  = Technology ก้าวทันเทคโนโลยี 
     H  = Happy  ชีวีมีสุข  

 

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
  1.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A-math , ซูโดก ุ
  2.  บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ครู บุลคากร สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 
 

 เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  

  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
  4. ผู้เรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต  
  5. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม  

  6. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล 3 
 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 
 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  “สุขภาพดี มีมารยาทงาม” 
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ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวช้ีวัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                (ตาราง ก.) 

เป้ำประสงค์/
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 

มำตรฐำนที่ 2 : 
กระบวนกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำร 
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค 
2. ร้อยละของผู้เรียนยังคงอยู่ใน
ระบบโรงเรียนเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับในเวลาที่
ก าหนด 
3. ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 93 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : 

พัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่าน 
4. โครงการสัปดาห์วิชาการ 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้าน ICT) 
6. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
7. โครงการทัศนศึกษาตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
9. โครงการอาชีวนวัตวิถี 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
ครูพิชญภัค สมปัญญา 
 
ครคูนึงนิตย์ พิลาอ่อน 
 
ครูพิชญภัค สมปัญญา 
ครูปานใจ สุนา 
ครคูนึงนิตย์ พิลาอ่อน 
ครูนิศากร นามวงศ์ 
 
ครูพิชญภัค สมปัญญา 
ครูพิชญภัค  สมปัญญา 
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(ต่อ) ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                  ตาราง ก. 

เป้ำประสงค์/
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) 
มำตรกำร/โครงกำร/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1. มำตรฐำนที่ 1 : 
2. คุณภำพของผู้เรียน 
3. 1. ร้อยละของผู้เรียนมีผล 
4. การประเมินระดับสถานศึกษาเมื่อ

สิ้นปีการศึกษาผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

5. 2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

6. 3. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตรระดับ ดี ขึ้นไป 

7. 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

ร้อยละ 93 กลยุทธ์ที่ 1 : 
พัฒนำคุณภำพนักเรียนตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านวิชาการ 
4. โครงการทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
5. โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
ครูพิชญภัค สมปัญญา 
 
 
ครลูัดดาภรณ์ ไชยสุระ 
 
ครูนิศากร นามวงศ์ 
 
 
ครูปฐมพร ชวติ 
 
ครูปฐมพร ชวติ 
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(ต่อ) ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                  ตาราง ก. 

เป้ำประสงค์/
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) 
มำตรกำร/โครงกำร/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ 
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา 
6. ร้อยละของครูน าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของครจูัด 
การเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
8. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือ
วัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลายตามสภาพจริง    
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(ต่อ) ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                 ตาราง ก. 

เป้ำประสงค์/
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ 
และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

มำตรฐำนที่ 1 : 
คุณภำพของผู้เรียน 
1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพจิต  สุขภาพกาย  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้เรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา 
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. ร้อยละของผู้เรียนมี 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยในระดับ ดี  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 95 กลยุทธ์ที่ 1 : 
พัฒนำคุณภำพนักเรียนตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียน 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
วิชาทหาร 
3. กิจกรรมเดินทางไกลและเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
4. กิจกรรมลดเวลาเรียน - เพ่ิม
เวลารู้  
5. โครงการศูนย์เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
6. โครงการออมทรัพย์นักเรียน 
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC) ด้านทักษะชีวิต 
8. โครงการพัฒนาชมรม  
To Be Number One 

ครูพัชยา คงแสนค า 
 
 
ครูพิชญภัค สมปัญญา 
 
ครูสยาม ค าชนะ 
 
ครูศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์ 
 
ครูสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
 
ครูปิยะนุช จริยนิติสกุล 
ครูพัชยา คงแสนค า 
 
 
ครูพุฒิพงษ์ หาชัย 
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(ต่อ) ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                 ตาราง ก. 

เป้ำประสงค์/
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. ผู้เรียนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่วิถีชีวิต 

มำตรฐำนที่ 3 : กระบวน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ร้อยละของผู้เรียนน า
หลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในระดับ ดี ขึ้นไป 
2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมของผู้เรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 97 กลยุทธ์ที่ 2 :  
พัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

1. โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการออมทรัพย์นักเรียน 
 

ครูสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
 
ครูปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
 

5. โรงเรียนจัด 
การศึกษาโดยเน้น 
การมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 2 : กระบวนกำร
และกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 กลยุทธ์ที่ 4 :  
ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะ
ของโรงเรียนในกำรใช้
เทคโนโลยี สำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการทัศนศึกษา 
การเรียนรู้นอกสถานที่ 
2. โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
3. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

ครนูิศากร นามวงศ์ 
 
ครจูิระศักดิ์ นนท์นาภา 
 
ครูปฐมพร   ชวติ 
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(ต่อ)  ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                 ตาราง ก. 

เป้ำประสงค/์เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) มำตรกำร/โครงกำร/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 2. ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
3. ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
การบริหารการศึกษาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
4. ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 :  

ระดมสรรพก ำลังสร้ำงภำคี

เครือข่ำยอุปถัมภ์ที่เข็มแข็ง

อันเกิดจำกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชน องค์กรประชำสังคมใน

รูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วม

คิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนำ 

กลยุทธ์ที่  6 : 

สร้ำงพลังขับเคลื่อนให้

โรงเรียนมีระบบบริหำร

จัดกำรที่ดี คล่องตัว มี

ประสิทธิภำพน ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ 

5. โครงการพัฒนางานแผนงานและ
นโยบาย 
6. โครงการบริหารการเงินและบัญชี 
7. โครงการพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
8. โครงการพัฒนางานบริหารงาน
งบประมาณ  
9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
10. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 

ครูจริยาภรณ์   วิเศษศรี 
 
ครูปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
ครชูัญญาภรณ์   ถนอม
ทรัพย์ 
 
ครูวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
 
กลุ่มกิจการนักเรียนและ
คณะครูทุกคน 
กลุ่มกิจการนักเรียนและ
คณะครูทุกคน 
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(ต่อ)  ตำรำงควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม                                 ตาราง ก. 

เป้ำประสงค์/
เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

กลยุทธ์องค์กร 
(โรงเรียน) 

มำตรกำร/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ครู นักเรียนและ
ชุมชน มีความรู้พัฒนา
ตนสู่มาตรฐานสากล 
 

มำตรฐำนที่ 4 :  
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ที่มีประสิทธิภำค 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
4. ร้อยละของการจัดหาครูและบุคลากรใน
สาขาที่ขาดแคลน 
5. ร้อยละของสถานศึกษาจัดวางระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน 
และมีความเป็นไปในการปฏิบัติ 

ร้อยละ 90 กลยุทธ์ที่ 3 :  
เสริมสร้ำงศักยภำพครู 
บุคลำกรทุกระดับให้เป็น
มืออำชีพ 
 

 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ศึกษาดูงาน 
2. โครงการจัดจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. โครงการอบรม ประชุม 
สัมมนาของบุคลากร 
5. โครงการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 
 

ครจูริยาภรณ์ วิเศษศรี 
ครูสยาม ค าชนะ 
 
ครรูัชนียา   มูลชัย 
 
ครูรัชนียา มูลชัย 
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ส่วนที่  3 
 

แผนปฏิบัติกำรโรงเรียนปีกำรศึกษำ  2565 
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1.  ตำรำงแสดงประมำณกำรรำยรับ  ปีกำรศึกษำ  2565                                             (ตาราง ข.) 

รำยกำร 
จ ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับจดัสรร 

รวมงบประมำณ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
342 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
218 คน 

1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (เงนิคงเหลือยกมำ ปีกำรศึกษำ 2564) 
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน    
1.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   1,089,421 
1.3 งบอ่ืนๆ    

รวมทั้งสิ้น   1,089,421 
2.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (งบตำมนโยบำยเรียนฟรี  15  ปี) 
1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 
    - งบอุดหนุนรายหัว 
    - งบปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

   
  2,860,836 
   

1.2  ค่าหนังสือ 115,536 100,104 589,303 
1.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน 143,640 100,280 243,920 
1.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 153,900 109,000 262,900 
1.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   508,060 

3. งบอ่ืน ๆ   - 

      - งบสนับสนุนจาก อปท./อบต.    

      - เงินบ ารุงการศึกษา    

- อ่ืน ๆ  (ระบุ)    

รวมงบประมำณ   5,554,440 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) 
      งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา 2564     -         บาท 
      ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565   3,956,959   บาท   
                 รวมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งส้ิน     3,956,959   บำท   
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2.  กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

      2.1  กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2565          (ตาราง ค.) 

รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 

งบอุดหนุนรำยหัว งบปัจจัยพ้ืนฐำน
ส ำหรับนักเรียนยำกจน 

กิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1,616,500 - 508,060 60 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 318,000 - -  
30 3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 420,430 - - 

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 135,250 - - 
5. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 85,000 - - 

รวม 2,574,750 - -  
6. งบส ารองจ่าย  286,086 - - 10 

รวมทั้งสิ้น 2,860,836 - 508,060  
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2.2  บัญชีรำยชื่อแผน/โครงกำร จำกงบประมำณค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ตาราง ง.) 
รหัส โครงกำร จ ำนวน (บำท) ผู้รับผิดชอบ 
ว 01 

 
 

ว 02 
 
 

ว 03 
 
 
 
 
 

ว 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 05 
 
 

 

โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 
โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยที่รัก  
(วันภาษาไทยแห่งชาติ) 
 
โครงการปรับการเรียนการสอนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

 

นางรัติยากร ภิรมย์ภักดิ์ 
น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 
นายภาคภูมิ   ภูมิลุน 
นางรัติยากร ภิรมย์ภักดิ์ 
น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 
นายภาคภูมิ   ภูมิลุน 
นายศราวุธ  มูลชัย 
นายพุฒิพงษ์ หาชัย 
น.ส.หทัยชนก พลเสนา 
น.ส.คนึงนิตย์ พิลาอ่อน 
น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ์ 
นายตะวัน  อุสังหาร 
น.ส. จริยาภรณ์  วิเศษศรี 
นางวิลาวัณย์   แวงดีสอน 
นายสยาม   ค าชนะ 
น.ส.พิชญภัค สมปัญญา 
นางจิราณัฐ  สาธิพา 
น.ส. นิศากร นามวงศ ์
นายคมกริช มิ่งขวัญ 
นางรัชนียา มูลชัย 
น.ส. ปานใจ สุนา 
น.ส. พคพร  พานิจ 
น.ส. สดใส  อินทร์เฮ้า 
นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 
นายปิยะพงษ์  บุญพูล 
นางวันวิสาข์   อุดมผล 
น.ส.ปวีณา   วงค์สีดา 
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(ต่อ) บัญชีรำยชื่อแผน/โครงกำร จำกงบประมำณค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน         ตาราง ง. 
รหัส โครงกำร จ ำนวน (บำท) ผู้รับผิดชอบ 
ว 06 
 
ว 07 

 
ว 08 

 
ว 09  

 
ว 10 
ว 11 
ว 12 
ว 13 
ว 16  
ว 17 

 
ว 18  
ว 19 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี นาฎศิลป์และ
ทัศนศิลป์ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการสัปดาห์วิชาการ 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ (การ
งานอาชีพ) 
โครงการอาชีวนวัตวิถี 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

58,000 
 

38,000 
 

40,000 
 

30,000 
 

240,000 
332,000 
100,000 
54,000 
100,000 
15,000 

 
100,000 
554,500 

นายจิระศักดิ์ นนท์นาภา 
น.ส.ปฐมพร  ชวต ิ
น.ส.ลัดดาภรณ์ ไชยสุระ 
 
น.ส.พัชยา คงแสนค า 
 
นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
น.ส. พิชญภัค สมปัญญา 
น.ส. คนึงนิตย์ พิลาอ่อน 
นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
นางสุวลักษณ์   สังข์ชัย 
 
น.ส. พิชญภัค   สมปัญญา 
น.ส. พิชญภัค   สมปัญญา 

รวมงบประมำณกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 1,616,500  
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(ต่อ) บัญชีรำยชื่อแผน/โครงกำร จำกงบประมำณค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                   ตาราง ง. 
รหัส โครงกำร จ ำนวน (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

 
บ 01 
บ 02 

 
บ 03 
บ 04 

 
บ 05 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
ในโรงเรียน 
โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 
โครงการอบรม ประชุม สัมมนาของบุคลการ 
ในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน 

 
10,000 
30,000 

 
108,000 
50,000 

 
120,000 

 
นายสยาม   ค าชนะ 
นางรัชนียา มูลชัย 
 
นายสยาม ค าชนะ 
นางรัชนียา  มูลชัย 
 
น.ส. จริยาภรณ์วิเศษศรี 

 รวมงบประมำณกลุ่มงำนบริหำรบุคคล 318,000  

 
ง 01 
ง 02 
ง 03 
ง 04 
ง 05 
ง 06  

กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ 
โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
โครงการพัฒนางานแผนงาน 
โครงการบริหารงานการเงินและบัญชี 
โครงการค่าสาธารณูปโภค 
โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
โครงการออมทรัพย์นักเรียน 

 
21,000 
6,000 
3,000 

300,000 
56,000 
2,000 

 
นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
น.ส. จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
น.ส. ปิยะนุช จริยนิติสกุล 
น.ส. ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 
น.ส. ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 
น.ส. ปิยะนุช จริยนิติสกุล 

 รวมงบประมำณกลุ่มงำนงบประมำณ 420,000  

 
ก 01 

 
 ก 02 

 
ก 03 

 
ก 04 
 

กลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือน
ที่ปรึกษา (YC) ด้านทักษะชีวิต 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัย (อาสาจราจร
และสวมหมวกนิรภัย) 
โครงการพัฒนาชมรม To Be Number One  
สานฝันสู่อนาคตท่ีสดใด 

 
5,000 

 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 

 
น.ส.พัชยา คงแสนค า 
 
น.ส.พัชยา คงแสนค า 
 
นายพุฒิพงษ์ หาชัย 
 
นายพุฒิพงษ์ หาชัย 
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(ต่อ)  บัญชีรำยชื่อแผน/โครงกำร จำกงบประมำณค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน                 ตาราง ง. 
รหัส โครงกำร จ ำนวน (บำท) ผู้รับผิดชอบ 
ก 05 

 
ก 06 
 ก 07   

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

25,000 
 

10,000 
20,000 

นายคมกริช มิ่งขวัญ 
 
นายปิยะพงษ์ บุญพูล 
นายปิยะพงษ์ บุญพูล 

 รวมงบประมำณกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 85,000  
 

ท 01 
ท 02  
 ท 03 
ท 04 
ท 05 

กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
โครงการพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน 
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
25,000 
20,000 
15,000 
20,000 
55,250 

 
น.ส.วราภรณ์ เป้ยสี 
น.ส.ปฐมพร ชวติ 
น.ส.ปฐมพร ชวติ 
น.ส.ปฐมพร  ชวติ 
นายจิระศักดิ์ นนท์นาภา 

รวมงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 135,250  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
      งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านๆมา    1,089,421   บาท 
      ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565      508,060     บาท   
                 รวมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งส้ิน     1,597,481   บำท   
 
3. กำรจัดงบประมำณที่ใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
1.การจัดท าแผน/โครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ 765,000 
2. จัดสรรเพื่อท าแผน/โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 200,000 
3. จัดสรรเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา 200,000 
4.จัดสรรเพื่อจัดท าแผน/โครงการเก่ียวกับกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

200,000 

5.จัดสรรเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 

232,481 
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3.1 บัญชีรำยชื่อแผนงำน/โครงกำร จำกงบประมำณค่ำกิจกรรมพพัฒนำคุณภำพผู้เรียน          (ตาราง จ) 

ล ำดับ

ที ่

โครงกำร จ ำนวน 

(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

กิจกรรมวิชำกำร 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด) 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

กิจกรรมเข้าค่ายปรับพืน้ฐาน ม.1และ ม.4 
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ แดง-น้ าเงิน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
กิจกรรมปัจฉิมมอบใบประกาศนียบัตร 
กิจกรรมสอนเสริมสอบ O-NET,GAT-PAT 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

 

10,000 

50,000 

100,000 

5,000 

10,000 

30,000 

40,000 

500,000 

 

นายคมกริช   มิ่งขวัญ 

นายสยาม   ค าชนะ 

น.ส.ศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์ 

น.ส.หทัยชนก  พลเสนา 

น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 

น.ส.ลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 

น.ส.ศิริลักษณ์  วดีศิริศักดิ์ 

น.ส.พิชญภัค   สมปัญญา 

รวมงบประมำณกิจกรรมวิชำกำร   

 

1. 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

 

200,000 

 

น.ส.พิชญภัค   สมปัญญา 

รวมงบประมำณกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 200,000  

 

1. 

กิจกรรมทัศนศึกษำ 

โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี

คุณภาพ 

 

200,000 

 

น.ส.นิศากร   นามวงศ์ 

รวมงบประมำณกิจกรรมทัศนศึกษำ 200,000  

 

1. 

กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 

 

 

200,000 

 

 

น.ส.ปานใจ   สุนา 

รวมงบประมำณกิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร 

200,000  
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(ต่อ) 3.1 บัญชีรำยช่ือแผนงำน/โครงกำร จำกงบประมำณค่ำกิจกรรมพพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  (ตาราง จ)          

ล ำดับ

ที ่

โครงกำร จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

ผ็รับผิดชอบ 

 

.1. 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 

กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 

 

232,481 

 

น.ส.พิขญภัค   สมปัญญา 

 รวมงบประมำณกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 

232,481  
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แผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               (ตาราง ฉ.) 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนำคุณภำพนักเรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
ว 01 โครงกำรพัฒนำงำนกลุ่มสำระภำษำไทย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่
นักเรียนแก่กลุม่สาระ 
2. เพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวกแก่
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านทักษะ
ภาษาไทย 
3. เพื่อเป็นการเสริมแรงครูที่พัฒนาสื่อ 
ประดิษฐส์ื่อการเรียนการสอน 

1/1.1 1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. ฝึกซ้อมนักเรยีน 

ร้อยละ  
100 

5,000 
 
 

            1.น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 
2.นางรัติยากร ภิรมย์ภักด์ิ 
3.นายภาคภูมิ   ภูมิลุน 

ว 02 โครงกำรวันสุนทรภู่และวันภำษำไทย 
ที่รัก (วันภำษำไทยแห่งชำติ) 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรักในภาษาของ
ตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อภาษา
ประจ าชาติของตนเอง 
3. เพื่อให้บุคลากรครู ไดร้่วมกันอนุรักษ์
ภาษาไทยร่วมกับนักเรียน 

1/1.1 1. จัดท าค าสั่งปฏิบตัิกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมภาษาไทย 

ร้อยละ  
100 

10,000             1.น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 
2.นางรัติยากร ภิรมย์ภักด์ิ 
3.นายภาคภูมิ  ภูมิลุน 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย

.  พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ว 03 โครงกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนสู่

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ใหสู้งขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้  
การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ของตนให้
มากขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1 1. กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
2. กิจกรรมการแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว 
3. กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ
4. การผลติและเผยแพรส่ื่อ
ประกอบการเรียนรู ้
5. การพัฒนาห้องเรียนสู้
ห้องเรียนคณุภาพ 

ร้อยละ  
80 

10,000 
 
 
 
 

            1.น.ส.หทัยชนก พลเสนา 
2.น.ส.คนึงนิตย์ พิลาอ่อน 
3. นายศราวุธ  มูลชัย 
4. น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักด์ิ 
5. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
6.นายตะวัน  อุสังหาร 

ว 04 โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตรเ์พิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต ่อ
วิทยาศาสตร ์

1,3 1. กิจกรรมส่งเสริม
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมห้องเรยีน
วิทยาศาสตร ์
2. กิจกรรมสัปดาห ์
วันวิทยาศาสตร ์
 

ร้อยละ  
95  

100,000 
 
 

            1.นางวิลาวัณย์ แวงสอน 
2.นายสยาม ค าชนะ  
3.น.ส.พิชญภัค สมปัญญา 
4.น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
5.นางจิราณัฐ สาธิพา 
6.นายคมกริช มิ่งขวัญ 
7.น.ส.นิศากร นามวงศ์ 
8.น.ส.พคพร พานิจ 
9.น.ส.สดใส อินทร์เฮ้า 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค ์
3. กิจกรรมพัฒนานักเรียนสูค่วามเป็น
เลิศทางวิชาการ 

                10. น.ส.ปานใจ สุนา 
11. นางรัชียา มูลชัย 

ว 05 โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อ 
การเรยีนภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับวัย 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มโีอกาสใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

1/1.1-
1.2 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรูส้าระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ/
สื่อการเรียนการสอน 
2. ซื้อวัสดุ -ครุภณัฑ ์
3. กิจกรรมวันครสิตม์าส 
4. กิจกรรมวันตรุษจีน 
5. พัฒนาการเรียนการสอนของ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 75 38,000             1. น.ส.ลัดดาภรณ์  ไชยสุระ  
2. นายสถาพร  รื่นเริง  
3.  น.ส.วันดี  เคนไชยวง      
4.  น.ส.ปิยะนุช จริยนิติสกุล     
5. น.ส.จันทนีย์ ทวีปรีชา
สกุล 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 

สพฐ.ท่ี/
ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ว 06 โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างคณุธรรมในสถานศึกษา 
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ในความรักชาติ 
ยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และด าเนนิชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาจิตใจ  
ความคิด ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา ม ี
ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคมสว่นรวม 
 4. เพื่อให้สร้างการมสี่วนร่วมระหว่างชุมชน  
วัด และโรงเรียน  ในการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

1/1.2 , 
K 

1. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
2. กิจกรรมส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น (รวมใจไทโส้) 
3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
4. กิจกรรมวันไหว้คร ู
5. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
6. กิจกรรรมวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ร.10 
7. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
8. กิจกรรมวันชาต ิ
9. จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน 

ร้อยละ 95 30,000             1. นายตวงสิทธ์  ตงศิริ 
2. นายปิยะพงษ์  บุญพูล 
3. นางสาวปวีณาวงค์สีดา 
4. นางวันวิสาข์  อุดมผล 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.
 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ว 07 โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้นักเรยีน
ตลอดจนคนในชุมชนเห็นคุณค่าของ 
การออกก าลังกาย 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพและจริยธรรมของนักเรยีนและ
คนในชุมชน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนมีความกล้าคิด
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องสามารถ 
คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
4. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร นักเรยีน คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของกิจกรรมการออกก าลังกาย 
5. เพื่อให้บุคลากร นักเรยีน คนในชุมชนมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

1/1.2 1. พัฒนากลุ่มสาระ/อุปกรณ์
สนามกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
2. จัดกิจกรรกีฬาสีภายใน 
3. ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อ 
ความเป็นเลิศ ระหว่าง
โรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน/ชุดกีฬา 

ร้อยละ 95 58,000             1. น.ส.ปฐมพร  ชวติ   
2. นายจิระศักด์ิ นนท์นาภา 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ว 07 (ต่อ) โครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
สุขศึกษำและพลศกึษำ 
วัตถุประสงค ์
6. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพื่อรู้จักใช้เวลาว่างให้เปน็ 
ประโยชน์  และมีความเสยีสละห่างไกล
ยาเสพตดิ 

                 

ว 08 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนดนตรี 
นำฏศิลป์และทัศนศลิป ์
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ดนตรีนาฏศลิปไ์ทย
และสากล 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมคีวามอดทนต่อ
การฝึกหดั และมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ และมีเจตคติที่ดตี่อดนตรี
นาฏศิลป ์

1/1.1 1. บ ารุงเครื่องแต่งหน้านางร า 
2. ชุดเครื่องแต่งกายนาฏศลิป ์
3. กระจกเงาติดผนัง 
4. บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 
5. บ ารุงเครื่องดนตร ี
6. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
ด้านดนตรี (งบจ้างครู) 

ร้อยละ  
90  

40,000 
 

            1.น.ส.พัชยา คงแสนค า 
2.นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์ 
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(ต่อ)  กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร           ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ว 08 (ต่อ) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
ดนตรี นำฏศิลป์และทัศนศลิป ์
วัตถุประสงค ์
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรยีนให้มี
ความช่ืนชม รัก และหวงแหนใน
นาฏศิลป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และศิลปะ
ประจ าชาติ  
5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ 
6. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

                 

ว 09 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะในการปฏบิัติ 
งานด้านอาชีพอย่างเต็มความสามารถ 

1/1.1-
1.2 , 5 

1. กิจกรรมอาหารโภชนาการ 
2. กิจกรรมงานเกษตร 
3. กิจกรรมงานช่าง 
4. กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
5. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
กลุ่มสาระ และการฝึกทักษะ
การเย็บและประดับผ้า 

ร้อยละ  
80  
 
 

30,000 
 
 
 

            1. นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย 

 

 
58 



59 
 

(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร                ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ว 09 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  
วัตถุประสงค ์
3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนพัฒนา 
การเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้
และสื่อเพื่อการเรียนรู ้

 6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการ 

               

ว 10 โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน วัดผล และ
ประเมินผล 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจดัท าเอกสาร
ต่างๆ ในงานทะเบียนและวัดผลให้มีระบบ
มากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และ 
ความรวดเร็วให้กับผู้ปกครองท่ีมาติดต่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล
มากยิ่งข้ึน  

1/1.1-
1.2 , 3 

1. กิจกรรมจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับงานทะเบียนและวัดผล  
2. กิจกรรมปฐมนเิทศ
นักเรียน ม.1 และ ม.4  ใหม่  
3. กิจกรรมสอบวดัผล
ประเมินผลกลางภาคเรยีน 
1/2565 
4. กิจกรรมสอบวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียน 
1/2565 

ร้อยละ  
95  

240,000             1. น.ส.พิชญภัค  สมปัญญา 
2. นายศราวุธ   มูลชัย 
3. น.ส.ปานใจ  สุนา 
4. น.ส.ลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 
5. นายภาคภูมิ  ภูมิลุน 
6. น.ส.นิศากร  นามวงศ์ 
7. น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 
8. น.ส.หทัยชนก   พลเสนา 
9. น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักด์ิ 
10. น.ส.จันทนีย์ ทวีปรีชาสกุล 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร                 ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ว 10 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน 
วัดผล และประเมินผล 
วัตถุประสงค ์
3. เพื่อพัฒนาระบบการจดัการในงาน
ทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

 5. กิจกรรมสอบวัดผล
ประเมินผลกลางภาคเรยีน 
ภาคเรยีนที่ 2/2565  
6. กิจกรรมสอบวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียน 
ภาคเรยีนที่ 2/2565 
7. กิจกรรมอบรมครเูพื่อจัดท า
ผลการเรยีนด้วยระบบ SGS  
8. กิจกรรมการจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษาส าหรับนักเรยีน 
ม.3 และ ม.6 ท่ีจบหลักสูตร 
9. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน 
 ม.1 และ ม.4 ใหม่  
10. กิจกรรมการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O - NET)  
11. กิจกรรมเพื่อแก้ไขปญัหา
นักเรียนตดิ 0 ร  มส. 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   

ว 11 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
มีความคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนและครูได้รับประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ วิทยากร หรือจากเพือ่นต่าง
สถาบัน มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีนดีขึ้น 

1, 4 1. กิจกรรมเสรมิความรู้
และประสบการณ์พิเศษ
ให้กับนักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนสู ่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3. กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

ร้อยละ  
85  

332,000 
 
 

 

            1. น.ส.พิชญภัค  สมปัญญา 
2. นายศราวุธ   มูลชัย 
3. น.ส.ปานใจ  สุนา 
4. น.ส.วลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 
5. นายภาคภูมิ  ภูมิลุน 
6. น.ส.นิศากร  นามวงศ์ 
7. น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 
8. น.ส.หทัยชนก   พลเสนา 
9. น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักด์ิ 
10. น.ส.จันทนีย์ ทวีปรีชาสกุล 

ว 12 โครงกำรสัปดำห์วิชำกำร 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีเวทีในการแสดงความรู้
ความสามารถ ตามความถนัดของนักเรียนได้
อย่างเต็มที ่

4 1. การจัดนิทรรศการ
ของกลุ่มสาระต่าง ๆ  

ร้อยละ  
80 

100,000             น.ส.พิชญภัค สมปัญญา 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

 โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/

ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 3 เสรมิสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

ว 12 (ต่อ) โครงกำรสัปดำห์วิชำกำร 
วัตถุประสงค ์
2. เพื่อให้ทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัด
นิทรรศการและเผยแพร่ผลงานด้าน 
ต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อย่างเต็มรูปแบบ และรอบด้าน 
4. เพื่อเสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืน 

                 

ว 13 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
กำรอ่ำน 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตวั 

1 1. จัดซื้อหนังสือ วารสาร 
นิตยสาร เข้าห้องสมดุ 
2. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  
ในการซ่อมบ ารุง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัย 
รักการอ่าน 
4. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
5. กิจกรรมพัฒนางาน
ห้องสมุด 

ร้อยละ  
80 

54,000             1. น.ส.พิชญภัค  สมปัญญา 
2. นายศราวุธ   มูลชัย 
3. น.ส.ปานใจ  สุนา 
4. น.ส.วลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 
5. นายภาคภูมิ  ภูมิลุน 
6. น.ส.นิศากร  นามวงศ์ 
7. น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 
8. น.ส.หทัยชนก   พลเสนา 
9. น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักด์ิ 
10. น.ส.จันทนีย์ ทวีปรีชา
สกุล 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 13 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือ
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
วัตถุประสงค์  
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอา่น 
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพือ่
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3. เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้ร่วมกันเปน็
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ะหว่างกันได ้
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงานได ้
5. เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อและ
เทคโนโลยีเพียงพอกับความต้องการ 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 14  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ด้ำนวิชำกำร 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าในตนเอง
และผู้อื่น พัฒนาบุคลิกภาพ มเีจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจรติ  
2. เพื่อให้นักเรียน ได้บ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ 

2-6 1. กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
วิชาทหาร 
2. กิจกรรมเข้าคา่ยปรับพ้ืนฐาน  
ม.1 และ ม.4 
3. กิจกรรมสานสมัพันธ์น้องพี่  
4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
5. กิจกรรมปัจฉมินิเทศมอบใบ
ประกาศนียบตัรและสร้างขวัญ
และก าลังใจ 
6. กิจกรรมสอนเสริมเพื่อสอบ 
 O-Net และ GAT, PAT 
7. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู ้
8. ค่ายวิชาการ 
9. กิจกรรมเดินทางไกลและเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
10. ค่ายคุณธรรม 
11. กิจกรรม ICT 
12. COVID-19 

ร้อยละ 
 90 

 

1,597,481             1. น.ส.พิชญภัค  สมปัญญา 
2. นายศราวุธ   มูลชัย 
3. น.ส.ปานใจ  สุนา 
4. น.ส.วลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 
5. นายภาคภูมิ  ภูมิลุน 
6. น.ส.นิศากร  นามวงศ์ 
7. น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 
8. น.ส.หทัยชนก   พลเสนา 
9. น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักด์ิ 
10. น.ส.จันทนีย์ ทวีปรีชาสกุล 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร           ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 15 
 

โครงกำรทัศนศึกษำตำมนโยบำย
เรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรยีน
ในห้องเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้จากการ 
ทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

15,16  1. ขออนุญาตผู้ปกครอง
นักเรียน 
 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร    
 3. เดินทางไปทัศนศึกษาตาม
สถานท่ีก าหนด 
 4. ก ากับ ติดตาม ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
5. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ในขณะที่ทัศนศึกษา 

ร้อยละ 
100 

200,000             1. น.ส.พิชญภัค  สมปัญญา 
2. นายศราวุธ   มูลชัย 
3. น.ส.ปานใจ  สุนา 
4. น.ส.วลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 
5. นายเจษฎายุทธ  ราตรี 
6. น.ส.นิศากร  นามวงศ์ 
7. น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 
8. น.ส.หทัยชนก   พลเสนา 

ว 16  โครงกำรโครงกำรศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกประสบการณ์

ในการเลี้ยงไก่เนื้อ เลีย้งกบ เลี้ยงปลา 

การเพาะเห็ด  การปลูกพืชสวน และ

พืชไร่ 

1, K 1. การเลี้ยงไก่ 
2. การเลี้ยงกบ 
3.การเลีย้งปลา 
4. การเพาะเหด็ 
5. การปลูกพืชสวน พืชไร ่

ร้อยละ  
80 

100,000             นางสุวลกัษณ์  สังข์ชัย 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 16 (ต่อ) โครงกำรศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 
วัตถุประสงค ์
2. เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพแก่นักเรียนในอนาคต 
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
บุคลากรและชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

                 

ว 17 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน
ด้ำนวิชำกำร (กำรงำนอำชีพ) 
      1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการ
งานอาชีพและเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและการ
แข่งขันเวทีต่างๆ 
 

1-2                นางสุวลักษณ์  สังข์ชยั 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร                                                                                                                                                                ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 17 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักเรียนด้ำนวิชำกำร(กำรงำนอำชีพ) 
วัตถุประสงค ์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเอา
ทักษะทางวิชาการกระบวนการคดิ 
และความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพให้สูงขึ้น 
4. เพื่อส่งเสรมิกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

 - แข่งขันศิลปหัตกรรม  
   1. วัสดฝุึก/แข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันสวน
ถาดแบบชื้น ม.ต้น 
   2. วัสดฝุึก/แข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
   3. วัสดฝุึก/แข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานอาชีพ 

 

ร้อยละ 80 15,000              
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร                                                                                                                                                                ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 18 โครงกำรอำชีวนวัตวิถี 
วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านทักษะ
อาชีพ 
      2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเอา
ทักษะทางอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้
     3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 

1-2 จัดท าโครงงานอาชีพต่างๆที่
ส่งเสริมให้น้ าองถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ิ่งที่มีอยู่ในท 

ร้อยละ 80 100,000             น.ส.พิชญภัค สม
ปัญญา 
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รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

ว 19 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
สวนหย่อมเพ่ือจัดท าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของ
โรงเรียน 

2.2  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านภาษา เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
2.3  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมของผู้เรียน 
2.4  เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 

11,13  
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ สวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรียน 

- กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน
ภาษา 
- กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ า
บาดาลของโรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียน 
 
 
 

 
ร้อยละ 90 

 
154,500 

 
 
 

100,000 
 
 

200,000 
 

100,000 

            1. น.ส.พิชญภัค  สมปัญญา 
2. นายศราวุธ   มูลชัย 
3. น.ส.ปานใจ  สุนา 
4. น.ส.วลัดดาภรณ์ ไชยสุระ 
5. นายภาคภูมิ  ภูมิลุน 
6. น.ส.นิศากร  นามวงศ์ 
7. น.ส.คณึงนิตย์  พิลาอ่อน 
8. น.ส.หทัยชนก   พลเสนา 
9. น.ส.ศิริลักษณ์ วดีศิริศักด์ิ 
10. น.ส.จันทนีย์ ทวีปรีชา
สกุล 
11.นายจิระศักด์ิ  นนท์นาภา 
12.นางสุวลักษณ์  สังข์ชัย 
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แผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล              (ตาราง ฉ.) 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย . 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 3  เสริมสรา้งศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
บ 01 โครงกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

วัตถุประสงค์ 
1. บุคลากรกลุม่บริหารงานบุคคล
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

3-6 1. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ  
100  

10,000             1. นายสยาม ค าชนะ 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. นางรัชนียา มูลชัย 
4. นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 

 

บ 02 โครงกำรส่งเสริมขวัญและก ำลังใจ
ให้กับบุคลำกรในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 
 2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ 

3-6 1. กิจกรรมเสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจและพัฒนาบุคลากร 
2. กิจกรรมเสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคคลากรที่ย้าย
เข้า-ย้ายออก 
3. งานรางวัลครูดีเด่นประเภท
ต่าง ๆ 

ร้อยละ  
100 

30,000 
 
 
 
 

            1. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
2. นางรัชนียา มูลชัย 

 

บ 03 โครงกำรจัดจ้ำงลูกจ้ำชั่วครำว 
(นักกำรภำรโรง) 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
(นักการภารโรง) 

3 , 8 1. ด าเนินการตามโครงการ 
2. จัดท าสัญญาจ้าง 
3. ได้นักการภารโรงปฏิบัติ
หน้าท่ีที่โรงเรียน 

 108,000             1. นายสยาม ค าชนะ 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. นางรัชนียา มูลชัย 
4. นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 
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(ต่อ)   กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย . 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
บ 04 โครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำของ

บุคลำกรในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในโรงเรยีน 
2.  เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ความสามารถของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

3-6 1. กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา 
ของบุคลากรในโรงเรียน 
2. พัฒนากลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 
3. ส่งเสรมิการมีวิทยฐานะ 

ร้อยละ  
100 

50,000             นายสยาม ค าชนะ 
น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
นางรัชนียา มูลชัย 
นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 

บ 05 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรศึกษำดูงำน 

วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ให้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดย
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
หรือโรงเรียนที่มีความพร้อม อย่าง
น้อย 1 โรงเรียน 
  
 

1 - อบรม ประชุม สมัมนาของ
บุคลากรในโรงเรยีน 
- จัดอบรมก่อนเดินทางไป
ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ/
ที่ประสบผลส าเร็จ 

ร้อยละ 95 120,000             นายสยาม ค าชนะ 
น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
นางรัชนียา มูลชัย 
นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 
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(ต่อ)   กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย . 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
บ 05 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรศึกษำดู

งำน  
วัตถุประสงค ์

2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
หน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิด 
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
2.3 เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดู
งานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนและองค์กร ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท างาน
เป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

3-6                 

 
72 



73 
 

แผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ              (ตาราง ฉ.) 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผูร้่วมคดิ ร่วมปฏิบตัิ ร่วมพัฒนา 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการที่ดี คล่องตัว มีประสทิธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

ง 01 โครงกำรพัฒนำกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนิน 
งานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสทิธิภาพใน
การบริการ การประสานงาน และการจัดระบบ
การบริการที่ด ี

5,6 1. จัดซื้อ -จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 

ร้อยละ  
95  

21,000             1. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. น.ส.ปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
4. น.ส.วันดี  เคนไชยวง 
5. นางรัตติยากร  ภิรมย์ภักด์ิ 
6. น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 

7.น.ส.ปวีณา  วงค์สีดา 

ง 02 โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. เพื่อให้โรงเรียนจดัท าและด าเนนิการตาม 
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

1-3 1. กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนิน 
งานแผนงาน 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
 

ร้อยละ  
100 

6,000             1. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
2. น.ส.จริยาภรณ์  วิเศษศรี 
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(ต่อ)  กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผูร้่วมคดิ ร่วมปฏิบตัิ ร่วมพัฒนา 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการที่ดี คล่องตัว มีประสทิธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน 

วัตถุประสงค ์
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพื่อให้โรงเรียนจดัระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

                 

ง 03 โครงกำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้งานการเงินและบัญชี ฝา่ยบริหาร

งบประมาณ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และเป็นปจัจุบัน 

5, T, P  
  

1.กิจกรรมจดัระบบของฝ่าย
บริหารงบประมาณ การเงิน 
และบัญช ี
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
 

ร้อยละ  
100 

3,000             1. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. น.ส.ปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
4. น.ส.วันดี  เคนไชยวง 
5. นางรัตติยากร  ภิรมย์ภักด์ิ 
6. น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 

7.น.ส.ปวีณา  วงค์สีดา 

 ง 04 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภค
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน  
2. เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล  

5-6 1. ค่าไฟฟ้า 
2. บริการอินเตอร์เน็ต 
3. ค่าอ่ืน ๆ  

ร้อยละ  
100  

300,000 
 

            1. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. น.ส.ปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
4. น.ส.วันดี  เคนไชยวง 
5. นางรัตติยากร  ภิรมย์ภักด์ิ 
6. น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 

7.น.ส.ปวีณา  วงค์สีดา 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผูร้่วมคดิ ร่วมปฏิบตัิ ร่วมพัฒนา 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการที่ดี คล่องตัว มีประสทิธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
 (ต่อ) โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภค 

วัตถุประสงค ์
3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึง 
การประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
4. เพื่อความคล่องตัวของระบบการบริหาร 
จัดการงานในโรงเรียน 

                  

ง 05 โครงกำรค่ำวสัดุเชื้อเพลิง 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้วัสดุเชื้อเพลิง 
ในโรงเรียน  
2. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารจดัการวัสดุเชื้อเพลิง 
3. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบและเกดิ 
ความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ 
 

4,6 1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ  
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 

ร้อยละ  
100 

56,000             1. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. น.ส.ปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
4. น.ส.วันดี  เคนไชยวง 
5. นางรัตติยากร  ภิรมย์ภักด์ิ 
6. น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอม
ทรัพย ์

7.น.ส.ปวีณา  วงค์สีดา 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนรว่มของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผูร้่วมคดิ ร่วมปฏิบตัิ ร่วมพัฒนา 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการที่ดี คล่องตัว มีประสทิธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
ง 06 โครงกำรออมทรัพย์นักเรียน  

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้นักเรียนมีเงินฝากออมทรพัย์
ของตนเอง 
2.เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของ 
การออมเงิน 
3.เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการประหยัด
อดออมแก่นักเรียนโรงเรยีน 
พะทายพิทยาคม 

1,.4 ,K นักเรียนมเีงินฝากออมทรัพย์ของ
ตนเอง 

ร้อยละ  
100 

2,000             1. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน 
2. น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
3. น.ส.ปิยะนุช จริยะนิติสกุล 
4. น.ส.วันดี  เคนไชยวง 
5. นางรัตติยากร  ภิรมย์ภักด์ิ 
6. น.ส.ชัญญาภรณ์ ถนอม
ทรัพย ์

7.น.ส.ปวีณา  วงค์สีดา 
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แผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป              (ตาราง ฉ.) 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ที่/
ข้อที่ 

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย . 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
ท 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรพัฒนำงำนสำรบรรณโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ข่าวสาร 
2. เพื่อให้งานสารบรรณเป็นระเบยีบง่าย
ต่อการค้นหา 
3. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับข่าวสารที่ทันสมยั 
4. เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและจดัเก็บ
หนังสือราชการ 
5. เพื่อให้การติดต่อระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดท าแบบทะเบียนรับ–ส่ง
หนังสือแต่ละฝ่าย 
2.จัดซื้อหนังสือทะเบยีนรับ–ส่ง
ของโรงเรียน 
3. จัดซื้อแสตมป ์
4.จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP 
LaserJet MFP M125a 
5. ซื้อสมุดจดัเก็บแสตมป์ประจ าปี
ที่รับเข้ามา 
6. ซื้อซองจดหมายตราครฑุสีขาว 
, ซองใส่เอกสารสีน้ าตาล A4 
7. ซื้อกระดาษ A4 

ร้อยละ  
100 

25,000             น.ส.วราภรณ์ เป้ยส ี

ท 02 โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามยัที่ดี
แข็งแรง  ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

1,4 กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานอนามัย 
กิจกรรมที่ 2  อย. น้อย 
กิจกรรมที่ 3  เล็บ ผม ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง  แต่งกายเรียบร้อย 

ร้อยละ  
100 

20,000             1. น.ส.ปฐมพร ชวต ิ
2. นายสถาพร รื่นเริง 
3. นายจิระศกัดิ์ นนท์นาภา 
4. นางสาวพคพร พานจิ 
5. นางวนัวิสาข์ อุดมผล 
6. นายธีระวัฒน ์ พลีจนัทร ์

 
77 



78 
 

(ต่อ)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสตูร  และส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ (โรงเรียน) ที่ 4  ส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่การให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
ท 02 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของตัวเอง  
ครอบครัว  และชุมชน 
3. เพื่อให้นักเรียน  สามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อื่นได ้
4. เพื่อสอดคล้องกับโครงการเด็กไทยเติบโต
เต็มวัย 

 กิจกรรมที่ 4  รณรงค์ต่อต้าน
โรคเอดส ์
กิจกรรมที่ 5  ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
กิจกรรมที่ 6  ปรับปรุงห้อง
พยาบาล 
กิจกรรมที่ 7  ช่ังน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง 

               

ท 03 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์

1. แนะน า ส่งเสรมิ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

สุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ของนักเรียน 

2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันโรค 

1,4 1. ตรวจสุขภาพนักเรียน 

2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

3. ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 

4. ชุมนุม อย.น้อย 

5. เด็กไทยเติบโตเต็มไว 

6. โรงเรียนปลอดบุหรี่และ
สุรา 

 15,000             1. น.ส.ปฐมพร ชวต ิ
2. นายสถาพร รื่นเริง 
3. นายจิระศกัดิ์ นนท์นาภา 
4. นางสาวพคพร พานจิ 
5. นางวนัวิสาข์ อุดมผล 
6. นายธีระวัฒน ์ พลีจนัทร ์

 
78 



79 
 

(ต่อ)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป                           ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสตูร  และส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ท 03 (ต่อ) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพใน

โรงเรียน 

วัตถุประสงค ์

3. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาล

สะอาดและปลอดภยัจากอุบัตเิหตแุละ

น่าอยู่ น่าใช้ 

4. รู้ปัญหา หาแนวทางป้องกันเกี่ยวกับ

สุขภาพจติและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 

  
 

                

ท 04 โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัด้านชีวะ

อนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 

2. เพื่อร่วมรณรงค์ในการเสรมิสร้าง

ความปลอดภัย อันจะเกิดกับชีวิตและ

ทรัพย์สินของตนเอง สังคม 

4 1. ติดป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ป้ายห้ามสูบบุหรีต่ามอาคารเรียน   
2. ตรวจเช็คและเตมิสารเคมี
เครื่องดับเพลิง 
3. อบรมให้ความรู้บุคลากร 
  

ร้อยละ 
100 

20,000             1. น.ส.ปฐมพร ชวต ิ
2. นายสถาพร รื่นเริง 
3. นายจิระศกัดิ์ นนท์นาภา 
4. นางสาวพคพร พานจิ 
5. นางวนัวิสาข์ อุดมผล 
6. นายธีระวัฒน ์ พลีจนัทร ์
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80 
 

(ต่อ)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป              ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
ท 05 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรม

นักเรียนเพ่ือที่ปรึกษำ (YC) ด้ำนทักษะชีวิต 
เพ่ือกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
 ( Youth Counselor : YC ) 
2.  เพื่อลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน
ของโรงเรียน  
3.  เพื่อช่วยส่งเสริมป้องกัน แก้ไข 
พฤติกรรมของนักเรยีนตามแนวทางระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
4.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
5.  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
6.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1,3 1. ค่าวิทยากร 
2. ค่าอาหารเบรก 
3. ค่าวัสด ุ

ร้อยละ 
 95  

5,000 
 
 

            1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา  คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 
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81 
 

(ต่อ)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป              (ตาราง ฉ.) 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ท 06 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค
และหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความรบัผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวง
ของโรงเรียน 
4. เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งใน
ด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 
5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
6. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรูเ้กี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

1 1. กิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
2. ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารทราบ 
 

 ร้อยละ 
90 

5,000 
 
 

            1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา  คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 
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82 
 

(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ท 07 โครงกำรส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภัย  

(อำสำจรำจรและสวมหมวกนิรภยั 100%) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ 
ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย 
จราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จกัวิธีการ
ป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
2. เพื่อก าหนดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวกและคาด 

เข็มขัดนิรภัย 
3. เพื่อสร้างแกนน านักเรยีนในการรณรงค์ 
ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม 
อุบัติเหตุจราจร 

1 1. ค่าวิทยากร 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. กรวยจราจร  
4. เสื้อจราจร 
5. กระบองไฟจราจร 
6. ถ่านไฟฉาย 
7. ค่าสนับสนุนกิจกรรม 
นิทรรศการรณรงค ์
8. ค่าจัดท าป้ายเขตสวมหมวก
และคาดเข็มขัดนริภัย 

 
 

ร้อยละ  
90 

10,000             1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 

ท 08 โครงกำรพัฒนำชมรม TO  BE  NUMBER  
ONE สำนฝนัสู่อนำคตที่สดใส 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในกลุ่มนักเรยีน 

1,4 1. จัดหาห้องชมรม 
2. ซื้อเสื้อสัญลักษณ ์
3. จัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
4. กิจกรรมแสดงความสามารถ 

ร้อยละ  
90 
 

10,000             1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 

 



83 
 

(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป               ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำชมรม TO  BE  

NUMBER  ONE สำนฝันสู่อนำคตที่สดใส 
วัตถุประสงค์ 
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในโรงเรียน
และชุมชน  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

                 

ท 09 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพตดิและอบายมุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพตดิและอบายมุขในสถานศกึษา 
2. เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของ 
ยาเสพตดิและอบายมุขทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ 
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มี 

1 1. กิจกรรมเดินรณรงค์ตา้น 
ยาเสพตดิ 
2. อบรมนักเรียนแกนน า 
3. รายการออกเสียงตามสาย 
4. กิจกรรมกีฬาตา้นภัยยาเสพติด 
5. อบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพตดิ 
6. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

ร้อยละ  
90 

25,000             1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา  คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป          ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนร่วมของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภผ์ู้ร่วมคิด รว่มปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
ท 09 (ต่อ) โครงกำรสถำนศึกษำสขีำว ปลอด 

ยำเสพติดและอบำยมุข 
วัตถุประสงค์ 
กระบวนการที่เขม้แข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน  
4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูใ้นการ
น าไปพัฒนาและสร้างระบบการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุข 
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที 

                 

ท 10 โครงกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดต่อประสานสร้างความสมัพันธ์
อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรยีน 
2. เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของ
นักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ในด้านต่างๆ 
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดทั้งจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 

1, 5, 6 1. เอกสารการเยี่ยมบ้าน 
2. ติดตามนักเรียนกลุ่มพฤติกรรม
เสี่ยง มีปัญหา 

ร้อยละ 
100 

10,000             1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา  คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 
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85 
 

(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป          ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนร่วมของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภผ์ู้ร่วมคิด รว่มปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
ท 10 (ต่อ) โครงกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
4. เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุที่ไมพ่ึง
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต        

                 

ท 11 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างคล่องตัว 
มีระบบและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง  หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  และชุมชน  มีการท างาน
ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการด าเนนิงานท่ี
ชัดเจน 

1 1. กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. กิจกรรมด าเนินการติดตาม
นักเรียน/ค่าชดเชยน้ ามัน 
3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

ร้อยละ 
100 

 

20,000             1.นายปิยะพงษ์  บุญพล 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 
3. นายพุฒิพงษ์  หาชัย 
4. น.ส.พัชยา  คงแสนค า 
5. น.ส.สดใส  อินทร์เฮ้า 
6. นายตะวัน   อุสังหาร 

 
 
 
 

 



86 
 

(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป          ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนร่วมของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภผ์ู้ร่วมคิด รว่มปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
ท 12  โครงกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
ดีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพื่อให้นักเรียน  คณะครู  
ผู้ปกครองและชุมชน  มีสถานที่
เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
พร้อมทั้งใช้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนได้อย่างมีความสุข 

3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค  อาคารเรียนอาคาร
ประกอบและอ่ืน ๆ ที่ช ารุดทรุด
โทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความ 

1  
 
1. งานอาคารสถานท่ี 
2. งานสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
100 

 
 

20,000 
35,250 

            1. น.ส.ปฐมพร ชวต ิ
2. นายสถาพร รื่นเริง 
3. นายจิระศกัดิ์ นนท์นาภา 
4. นางสาวพคพร พานจิ 
5. นางวนัวิสาข์ อุดมผล 
6. นายธีระวัฒน ์ พลีจนัทร ์
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(ต่อ) กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป          ตาราง ฉ. 

รหัส โครงกำร/วัตถุประสงค ์

สนอง
จุดเน้น 
สพฐ.ท่ี/

ข้อที ่

กิจกรรมหลกั 
เป้ำหมำย
กิจกรรม 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

ต.ค
.  

พ.
ย.  

ธ.ค
.  

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

 

กลยุทธ์ (โรงเรียน) ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจาการมสี่วนร่วมของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภผ์ู้ร่วมคิด รว่มปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
กลยุทธ์ (โรงเรยีน) ที่ 6  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
ท 12 (ต่อ) โครงกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

ปลอดภัยสูงสุดและพร้อมใช้งาน 

4.เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้สวยงาม เป็นที่
ประทับใจแก่ชุมชนและผู้มาติดต่อ 

5. เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
หอประชุมที่มีความช ารุดให้พร้อมใช้
งาน มีความปลอดภัยและมีแสงสว่าง
ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 

6. เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาที่มีความ
ช ารุดให้มีความพร้อม ความ
ปลอดภัย ในการจัดการเรียนการ
สอนและการออกก าลังกายของ
นักเรียน 
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ส่วนที่ 4 

 
รูปแบบ (Model) กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 
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 การด าเนินงานของโรงเรียนพะทายพิทยาคม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมใช้รูปแบบ  
PTP MODEL บูรณาการกับวงจรเดมม่ิง PDCA และ KHONG NATEE MODEL มีวิธีปฏบิัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) วางแผนการปรับปรุง (Plan) (2) ด าเนินการปรับปรุง (DO) (3) ตรวจสอบวิธีการและแนวทางของ 
การด าเนินงาน (Check) (4) วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Action) ดังภาพประกอบ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภำพประกอบ 2   รูปแบบกรบริหำรงำนของโรงเรียนพะทำยพิทยำคม PTP MODEL 
 

 การน านวัตกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใช้ PTP MODEL ไปใช้ในการบริหารจัดการนั้น  
เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีโครงการ/กิจกรรม ระบุขั้นตอนการด าเนินงานโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที่ก าหนดไว้ โดยมีกลยุทธ์ใน 
การด าเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 P : Participation เป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักเรียนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเทคนิค 5 ใจ 

 

 

 

 

 

                            บ้ำน                                                  

                                     
 

                      วัด                                          

                                                                    

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                         ดูแลรักษำใจ 

                                                                                                           

                                                                                                           ให้ก ำลังใจ 

                                           

                                                          ให้ใจ                           ประสำนใจ 
                                                                               ได้ใจ 

 

P                                                             
Processes management                                 

and Public assessment 

T 
Team work 

 

PTP 

MODEL 

P 

D 
A 
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 T : Team work เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจให้ครู บุคลากรได้มีโอกาส
เป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีการสร้างทีมในการท างานที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 P : Processes management and Public assessment กระบวนการท างานในการบริหาร
จัดการศึกษาโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล แบบมีส่วนร่วม มีการวัดความก้าวหน้า และผลที่เกิดข้ึนจาก
การร่วมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ชุมชน และได้ชื่นชมกับผลส าเร็จของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 5 

 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
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 แผนกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนปีกำรศึกษำ  2565            
ล ำดับที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระภาษาไทย นางรัติยากร ภิรมย์ภักดิ ์
2 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์ นายศราวุธ  มลูชัย 
3 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร ์ นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี 
4 21  มีนาคม  2565 กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ 
5 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา นายตวงสิทธิ์ ตงศิร ิ
6 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นายจิระศักดิ์ นนทน์าภา 
7 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นางสาวพชัยา คงแสนค า 
8 21  มีนาคม  2566 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ นางสวุลักษณ์ สังข์ชัย 

9 21  มีนาคม  2566 งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล นายศราวุธ  มลูชัย 
10 21  มีนาคม  2566 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ 
11 21  มีนาคม  2566 สัปดาห์วชิาการ นางสาวพชิญภัค  สมปัญญา 
12 21  มีนาคม  2566 ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน นางสาวคนึงนิตย์ พิลาอ่อน 
13 21  มีนาคม  2566 พัฒนาผู้เรียนดา้นวชิาการ นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
14 21  มีนาคม  2566 ทัศนศึกษานามนโยบายเรียนฟร ี15 ปี นางสาวพชิญภัค  สมปัญญา 
15 21  มีนาคม  2566 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
16 21  มีนาคม  2566 พัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นวชิาการ (การงานอาชีพ) นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย 
17 21  มีนาคม  2566 อาชีวนวัตวิถี นางสาวพชิญภัค  สมปัญญา 
18 21  มีนาคม  2566 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางสาวพชิญภัค  สมปัญญา 
19 28  มีนาคม  2566 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล นายสยาม ค าชนะ 
20 28  มีนาคม  2566 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน นางรัชนียา มูลชยั 
17 28  มีนาคม  2566 จัดจ้างลูกจา้งชั่วคราว นายสยาม ค าชนะ 
18 28  มีนาคม  2566 อบรม ประชุม สัมมนาของบุคคลากรในโรงเรียน นางรัชนียา  มูลชยั 
19 28  มีนาคม  2566 พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี 
20 28 มีนาคม  2566 พัฒนาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นางวลิาวัณย์ แวงดีสอน 
21 14  มีนาคม  2566 พัฒนางานแผนงาน นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี 

   22     1 กุมภาพันธ์ 2566 บริหารงานการเงินและบัญช ี นางสาวปิยะนุช จริยะนิตสิกุล 
23     1 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าสาธารณูปโภค นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 

   24      28  มีนาคม 2566 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ 

   25      28  มีนาคม  2566 ออมทรัพย์นักเรียน นางสาวปิยะนุช จริยะนิตสิกุล 
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 แผนกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนปีกำรศึกษำ  2565           

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ผู้รับผิดชอบ 
26 28  มีนาคม  2566 ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ดา้น

ทักษะชีวิต 
นางสาวพชัยา คงแสนค า 

27 28  มีนาคม  2566 ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมประชาธปิไตยในโรงเรียน นางสาวพชัยา คงแสนค า 
28 28  มีนาคม  2566 ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย  (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 

100%) 
นายพฒุิพงษ์ หาชัย 

29 28  มีนาคม  2566 พัฒนาชมรม To Be Number One สานฝนัสู่อนาคตทีส่ดใส นายพฒุิพงษ์ หาชัย 
30 28  มีนาคม  2566 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายคมกริช มิ่งขวัญ 
31 28  มีนาคม  2566 เยี่ยมบ้านนักเรียน นายปิยะพงษ์ บุญพลู 
32 28  มีนาคม  2566 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายปิยะพงษ์ บุญพลู 
33 28 มีนาคม  2566 งานสารบรรณ นางสาววราภรณ์   เป้ยส ี
34 14  มีนาคม  2566 พัฒนางานอนามยั นางสาวปฐมพร ชวติ 
35 1 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเสริมสุขภาพ นางสาวปฐมพร ชวติ 
36 1 กุมภาพันธ์ 2566 สถานศึกษาปลอดภัย นางสาวปฐมพร   ชวติ 
37 28 มีนาคม  2566 พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป นายจิระศักดิ์  นนทน์าภา 
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ภำคผนวก 



 

    
      
 

 ค ำสั่งโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
  ที ่73 /2565 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
 

 
         เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  2565  ของโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้  
 

1. นางภัทรวดี มีระหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจิรพล  นามมีฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
4. นายจิรพล นามมีฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
5. นายสยาม  ค าชนะ 
6. นางสาวพิชญภัค สมปัญญา  
8. นายศราวุธ  มูลชัย  
9. นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี  
10. นางสาวลัดดาภรณ์  ไชยสุระ 
11. นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ             

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

12. นายจิระศักดิ์ นนท์นาภา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
13. นางรัติยากร ภิรมย์ภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
14. นางสาวพัชยา คงแสนค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
15. นางสุวลักษณ์ สังข์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
16. นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
17. นางสาวจริยาภรณ์   วิเศษศรี หัวหน้างานแผนงาน 

 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่   วางแผน  พิจารณางบประมาณ และจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2565   
ให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง  ความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ 
ทางราชการต่อไป          
                          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
                                   สั่ง   ณ    วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

                                                                                         

(นางภัทรวดี มีระหงษ์)            
ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 



 

 

 

 
 

1. การให้ความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
 ให้ปรับปรุงดังนี้........................................................................... 

  
    
 ลงชื่อ 
               (นางภัทรวดี   มีระหงษ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 
 

2.  การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
 ให้ปรับปรุงดังนี้........................................................................... 

 
 

 ลงชื่อ 
                (นายวิชัย   สุรินาม) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรียนพะทายพิทยาคม   
ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 


