
๑ 
 

      ส่วนที ่๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
   โรงเรียนตระพังพิทยาคม  เริ่มด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งเป็น
สาขาของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๑๓   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และแต่งตั้งนายอ านวย   คงทอง  เป็นผู้บริหาร
โรงเรียน  ในต าแหน่ง  ครูใหญ่ 
   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
จากครูใหญ่เป็น  อาจารย์ใหญ่  โดยผู้บริหารคนเดิม 
   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
จากอาจารย์ใหญ่  เป็น  ผู้อ านวยการโรงเรียน  โดยผู้บริหารคนเดิม 
   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑   โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้รับอนุมัติให้มีต าแหน่งข้าราชการสายงานบริหาร
สถานศึกษา  เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต าแหน่ง  และกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้  นายเจน  แป้นแก้ว  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และปรับปรุงต าแหน่งเป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๖ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๘  หมู่บ้าน    ได้แก่   หมู่ที่  ๑ – ๘  ต.ควนพัง   อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 
 

1.2 ข้อมูลทั่วไป 
      

ชื่อโรงเรียน           โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

อักษรย่อ              ต.พ. 
 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน  
 “ดอกบัวขาวเบ่งบานเหนือผิวน้ า” หมายถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของต าบลควนพัง  

 
 

 

 
 
 

สีประจ ำโรงเรียน     “สีเขียว-ขาว”  
 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   “ต้นพิกุล” 
 
 



๒ 
 
สถำนที่ตั้ง 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๓๓/๔ หมู่ที่  ๖ ถนน เขาชุมทอง-กุมแป   ต าบลควนพัง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๓๐  
โทรศัพท์  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘    โทรสาร  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘     
 
 

 
 
 
๑.๓  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
       โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้ก าหนดแผนผังการแบ่งงานส่วนราชการในสถานศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
และแผนผังการบริหารงาน  ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ดังนี้



๓ 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 
 

 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 

 

ชมรม/สมาคมผู้ปกครองและครู 

-ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
-ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
-ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ 
-ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
-ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

-ฝ่ายธุรการ 
-ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญช ี
-ฝ่ายบริหารงานพัสด ุ
-ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
-ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

-ฝ่ายกิจการนักเรียน 
-ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค  
-ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน 
-ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 
 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



๔ 
 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 

 
                                                                                     
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-งานจัดการเรียนการสอน 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานนิเทศการสอน 
-งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 

-งานทะเบียน 
-งานวัดผลและประเมินผล 
-งานเทียบโอนผลการเรียน 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหลง่เรียนรู้ 

-งานรับนักเรียน 
-งานแนะแนว 
-งานห้องสมุด 
-งานพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 

-งานประกันคุณภาพภายใน 
-งานประเมินคุณภาพภายนอก 
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 



๕ 
 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 

                   
        
                                                                                     
 
 
 
                                                    
           
 
 
 

 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

-งานวางแผนอัตราก าลัง 
-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-งานย้ายและเปลีย่นต าแหน่ง 
-งานทะเบียนประวัต ิ
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานลูกจ้างประจ า 
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 

-งานประเมินวิทยฐานะ 
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-งานส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานสวัสดิการบุคลากร 
 

-งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-งานประเมินผลการปฏบิัติงาน 
-งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
 
 

ฝ่ายประเมินผลการปฏบิัติงาน 



๖ 
 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
โรงเรียนตระพังพิทยาคม  

 
                                                                                 
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

-งานสารบรรณ 
-งานค าสั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัต ิ
 

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

-งานตรวจสอบการเงินและบัญช ี
-งานควบคุมภายใน 
 
 
 

-งานวางแผนงานพัสด ุ
-งานจัดหาพัสดุ 
-งานควบคุมและจ าหน่ายพัสด ุ
 

 

 

-งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและจา่ยเงิน 
-งานจ าท าบัญชีการเงิน 
-งานจัดท ารายงานทางการเงิน 
-งานะดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
-งานเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 
 

 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

-งานแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์โรงเรียน 
-งานจัดท าแผนงานโครงการประจ าป ี
-งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
-งานควบคุมการใช้จา่ยงบประมาณ 
 

 

 



๗ 
 

  แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
   โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

  
                                                          
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

-งานระดบัชั้นและครูทีป่รึกษา 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
-งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-งานพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
-งานควบคุมพฤติกรรม 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

-งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานสัมพันธ์ชุมชน 
-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

 
 

-งานรกัษาความสะอาด 
-งานสภาพแวดล้อม 
-งานเวรยามรกัษาการณ ์
-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
-งานสาธารณูปโภค 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณปูโภค ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 

-งานรถรับส่งนักเรียน 
-สวัสดิการอาหารนักเรียน 
-งานอุปกรณ์การเรียน 
-งานเครื่องแบบนักเรียน 
-งานกองทุนการศึกษา 
 
 
 
 

ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน 
 



๘ 
 
๑.๔   ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน    ดร.สนัติกร   รักสองหมื่น 
โทรศัพท์  ๐๘๔-๘๓๗๓๖๖๓    e-mail address : santikon.rak@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  สาขา บริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  ๒๒ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๓  ปี  - เดือน 
 
๑.๕  ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๑๓๓  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๒๖ ๒๔ ๕๐ ๒๕ 

ม.๒ ๒ ๒๕ ๑๒ ๓๗ ๑๙ 

ม.๓ ๑ ๑๑ ๕ ๑๖ ๑๖ 

รวม ม.ต้น ๕ ๖๒ ๔๑ ๑๐๓  

ม.๔ ๒ ๗ ๑๐ ๑๗ ๑๗ 

ม.๕ ๑ ๖ ๗ ๑๓ ๑๓ - - - - 

ม.๖ - - - - - 

รวม  ม.ปลาย ๓ ๑๓ ๑๗ ๓๐  

รวมทั้งหมด ๘ ๗๕ ๕๘ ๑๓๓  

  
       ข้อมูล ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
๑.๖   ข้อมูลบุคลากร   
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ   และประสบการณ์ 

ประเภท
บุคลากร 

 

เพศ 
 

ระดับการศึกษา 
 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์ใน

ต าแหน่ง 
ชา

ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

่า 
ป.ต

ร ี

ป.ต
ร ี

สูง
กว

่า 
  ป

.ตร
 ี

น้อ
ยก

ว่า
   

  ๓
๐ 

 ป
 ี

๓๐
 – 

๕๐
   ป

 ี 

 ม
าก

กว
่า  

๕๐
  ป

 ี

 น้
อย

กว
่า  

 ๑
๐ 

ป ี

๑๑
 – 

๒๐
  ป

 ี

 ม
าก

กว
่า  

   
 ๒

๐ 
 

ปี 

ผู้อ านวยการ   ๑ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
รอง
ผู้อ านวยการ  

- - - - - - - - - - - 

ครูประจ าการ   ๒ ๘ - ๒ ๘ ๑ ๖ ๓ ๔ ๒ ๔ 
ครูอัตราจ้าง   - - - - - - - - - - - 
นักการ/ ภารโรง   ๑ - ๑ - - - - ๑ - ๑ - 
อ่ืนๆ (ครูช่วย
สอน)  

๑ - - ๑ - - - ๑ - - ๑ 

รวม ๕ ๘ ๑ ๓ ๙ ๑ ๗ ๕ ๔ ๓ ๖ 
 
 
๑.๗  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๗.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ   

ที ่ อาคาร จ านวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน ๓ 
2 อาคารอเนกประสงค์ 1 

รวม ๔ 
 

๑.๗.๒  ห้องเรียน  
ที ่ ห้องเรียน จ านวน (ห้อง) 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ๒ 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ๒ 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๑ 

รวม 8 
 
 



๑๐ 
 

๑.๗.๓  ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม  
 

ที ่ ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม จ านวน(ห้อง) 
1 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 
2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 
3 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   1 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
5 ห้องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ DLTV 1 
6 ห้องประชุม 2 

รวม 8 
 
      ๑.๗.๔  แหล่งเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 

    1. ห้องสมุด 
    2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 
 

1. วัดกุลธาราม 
2. วัดสุวรรณโฆษิต 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลควนพัง 

 
  
      ๑.๗.๕  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/
นักเรียนในปีการศึกษานี้ 
          ๑.  นายประพันธ์   โปนะทอง ปราชญ์ชาวบ้าน  ให้ความรู้เรื่อง  การท าพิธีกรรมทางศาสนา 
          ๒.  นายสร้วง   รามมณี ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้เรื่อง  การท าพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่  
          ๓.  พระอาจารย์สว่าง   สิทธาโร ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้เรื่อง  วันไหว้ครู 
          ๔.  นายปิ่นณรงค์  สมัยสง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง   
 อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
๑.๘  สภาพทั่วไป 
        ๑.๘.๑  ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  (SWOT)  ของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน 
ปัจจัย จุดแข็ง  (S) จุดอ่อน (W) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย
องค์กร (Structure) 
 (S1) 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

นโยบายของผู้บังคับบัญชาสร้างภาระ
งานอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นน้อยให้กับครู 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

ด้านการบริการและ
คุณลักษณะผู้เรียน (Service 
/ Products) 
 (S2) 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมด้านความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย 
ตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของนักเรียน 

นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนและหน้าที่ของตนเอง 

ด้านบุคลากร (Man) 
 (M1) 

1. โรงเรียนมีครูที่มีความรับผิดชอบ มี
ความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
2.ครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้ประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.ครูมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี  รักและสามัคคี ส่งผลให้
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนขาดบุคลากรเพศชาย ท าให้
การปฏิบัติงานบางอย่างไม่คล่องตัว 
2.ครูบางส่วนสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่เต็ม
ศักยภาพ 

ด้านการเงิน (Money) 
(M2) 

การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังมี
น้อย 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials)  
(M3) 

1.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
โรงเรียนสะอาดร่มรื่นเอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
2.มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยสอน 

1.โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัดการเรียนรู้.และ
บางส่วนช ารุด เสื่อมสภาพไม่สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
2.สื่ออินเทอร์เน็ต(Wifi)ในบางอาคาร/
บางโอกาสใช้งานไม่ได้เป็นอุปสรรคใน
การเรียนรู้ 

ด้านการจัดการ 
(Management)  
( M4)   

บุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
 

บุคคลภายนอกเข้า-ออกง่ายท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัย 



๑๒ 
 

ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัย โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

ปัจจัยด้าน   S    
สังคม – วัฒนธรรม 
 

1.โรงเรียนมีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมึความ
เข้มแข็งและสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
3.สภาพความเรียบง่ายของสังคม
ชนบทรอบโรงเรียนท าให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส
และเอกชนในเขตพ้ืนที่บริการมีมากท า
ให้เกิดการแข่งขันการรับนักเรียน 
 
 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
(Technological factors) 
(T) 

การติดต่อสื่อสารด้านสารสนเทศของ
โรงเรียนกับเขตพ้ืนที่ มีความคล่องตัว 
และสะดวกรวดเร็ว 

นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือ
ความบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
(Economic factors) (E) 

นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

ผู้ปกครองส่วนใหม่มีอาชีพรับจ้าง และ
เกษตรกรมีรายได้น้อย 

ปัจจัยด้านการการเมือง 
กฏหมายและนโยบาย 
(Political and legal 
factors) (P) 

นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง เรียนฟรีอย่างมี
คุณภาพ 

มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบ่อย มีการ
ปรับเปลี่ยน เทคนิค วิธี กระบวนการ
เรียนรู้ จนครูผู้สอนรับการเปลี่ยนแปลง
ไม่ทัน 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
   ๑.๘.๒  สภาพทั่วไปของชุมชน  

๑.  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ   เป็นสวนยางพารา  มีบ้านพักอาศัยอยู่ในสวนยาง  
ริมถนนใหญ่ด้านข้างโรงเรียน  มีบ้านเรือนค่อนข้างมาก  มีประชากรประมาณ   ๓,๕๐๐ ครัวเรือน (ประมาณ 
12,714 คน)  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่   สวนยางพารารอบทั้งสี่ทิศ    ริมถนนใหญ่ด้านข้าง
โรงเรียน  มีที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ   รับจ้างติดตายาง  ท าสวนยางพารา   เนื่องจาก มีการเพาะกล้ายางพารา  แล้วจ้างติด
ตาเพ่ือจ าหน่ายต่อไป  บางส่วนที่มีที่ดินมาก  ได้ปลูกยางพาราแล้วกรีดยางเองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักท่ัวไปคือ การท าบุญเดือนสิบ การรดน้ าผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์  
การไปวัดท าบุญในวันพระ   

 
๒. การศึกษาของผู้ปกครอง  (คิดเป็นร้อยละ ของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 

จ านวนระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี หมายเหตุ 

ร้อยละ ๙๗.๖ ร้อยละ ๒.๔ - - 

   

 ๓.   อาชีพหลักของผู้ปกครอง   (คิดเป็นร้อยละ ของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 

รับราชการ ลูกจ้างประจ า เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย อ่ืนๆ 
ร้อยละ ๐.๘ ร้อยละ ๑.๖ ร้อยละ ๘.๑ ร้อยละ ๘๒.๑ ร้อยละ ๗.๓ ร้อยละ ๐.๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
๑.๙   โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

o ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการด าเนินชวีิตในสังคม 
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

o ภูมิศาสตร์     
o เศรษฐศาสตร์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลยี 
๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 

 รำยวิชำเพ่ิมเติม  ปีละ ๒๐๐ ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน  

      กิจกรรม          
  ลดเวลาเรียน      

       เพิ่มเวลารู ้

   
-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ    
-  ชุมนุม 

  
 

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี 

ไม่นอ้ยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 

  



๑๕ 
 
๑.๑๐    ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๑.๑๐.๑  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

 
๑.๑๐.๒  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
      จากตารางพบว่า ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลการทดสอบ O-NET สูงที่สุดใน 

สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ (สพม.12) ทั้งระดับ ม. 3 และ ม. 6 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 ๑.๑๐.๓   ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐           
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ วันที่ ๖-๘  กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระฯ ทักษะ ชื่อนักเรียน เหรียญ 
ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว  PISA  ม.๑-๓ น.ส.เรศรินทร์   คงปั้น เงิน 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว  PISA  ม.๔-๖ น.ส.ปาจรีย์   หนูจันทร์ เงิน 
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.๑-๓ ด.ญ.สิตานัน   เกื้อนุ้ย ทอง 
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.๔-๖ น.ส.ธิดารัตน์   อนงค์ เงิน 
การฟัง  ม.๑-๓ น.ส.ปิ่นมนัส   รุ่งเอียด ทอง 
เพลงกล่อมเด็ก  ม.๑-๓ น.ส.ปิ่นมนัส   รุ่งเอียด เงิน 
เพลงกล่อมเด็ก  ม.๔-๖ น.ส.กานต์มณี เพชรเกลี้ยง ทอง 

คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๔-๖ น.ส.ปาจรีย์   หนูจันทร์ ทอง 
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์ (เอแมท)  ม.๑-๓ ด.ช.พิชัย   คงทอง 

ด.ช.ภานวุัฌน์   สุขย้อย 
ทองแดง 

การแข่งขันแทสเซเลชัน  ม.๑-๓ ด.ญ.คุณารัตน์   มีชุม 
ด.ญ.จันทร์ชนก   ชูศร ี

เงิน 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์  ม.๔-๖ น.ส.ธิดารัตน์   อนงค์ 
น.ส.นลินธร   รุ่งเอียด 
น.ส.ปาจรีย์   หนูจันทร์ 

ทอง 

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน  ปล่อย
อิสระ  ม.๑-๓ 

ด.ช.นันทพงศ์   ชูศรี 
นายวราพิพัฒน์   ด้วงเรือง 

ทองแดง 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ  (3D)  
ปล่อยอิสระ  ม.๑-๓ 

ด.ช.กมลเทพ   ทองสุข 
ด.ช.อดิเทพ   รุ่งเอียด 

เงิน 

การแข่งขันจรวดขวดน้ า  ประเภทแม่ย า  ม.๑-๓ ด.ช.ธวัฒน์ชัย   หนูคง 
ด.ช.สันติ   ธานีรัตน์ 
ด.ช.อัครชัย   ด้วงแก้ว 
ด.ช.เขษมศักดิ์   รอดหยู่ 

เงิน 

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ ด.ญ.ปนัดดา   แซ่หลู่ เงิน 
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์   
(รถบรรทุกไข่ )  ม.๑-๓ 

นายทัตเทพ   ทองสุข 
ด.ช.ธราดล   บางโรย 
ด.ช.ธีรภัทร   แซ่เหลียว 

ทอง 

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์   
(รถบรรทุกไข่ )  ม.๔-๖ 

น.ส.ดมิสา   ชูฟอง 
น.ส.มุกธิดา  คงเพชร 
นายสิทธิชัย   สงล่อง 
 

ทอง 

 



๑๗ 
 

กลุ่มสาระฯ ทักษะ ชื่อนักเรียน เหรียญ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.๔-๖ 

น.ส.กรรณิการ์   รักษาชล 
นายอดิศักดิ์   ชัยภักดี 

เงิน 

การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย  ม.๑-๓ ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์   ถานันทร 
ด.ช.สัญชัย   สายน้อย 

ทอง 

การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย  ม.๔-๖ นายธีรพงศ์   ด้วงแก้ว 
นายอริยะ   แซ่เหลียว 

ทอง 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story  Telling) ม.๔-๖ น.ส.ธิดารัตน์   อนงค์ ทองแดง 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story  Telling) ม.๔-๖ น.ส.ธิดารัตน์   อนงค์ ทองแดง 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story  Telling)  ม.๑-๓ ด.ญ.ดวงกมล   รอดหยู่ ทองแดง 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ   
ม.๔-๖ 

นายกิตติพงศ์   รื่นรู้สาน 
นายจีระพัฒน์   เสือด้วง 
นายชนะชัย   เณรัญชล 
นายณัฐนัย   บัวจันทร์ 
นายพรเทพ   หิ้นมี 
นายอดิศักดิ์   ชัยภักดี 

ทอง 

คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Book) ม.๑-๓ 

ด.ช.ณัฐกิตติ์   โชติกรณ์ 
ด.ญ.สิตานันท์   เกื้อนุ้ย 

ทอง 

การงานอาชีพ อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ  ม.๑-๓  น.ส.เรศรินทร์   คงปั้น ทองแดง 
อัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ  ม.๔-๖ น.ส.กานต์มณี   เพชร

เกลี้ยง 
ทองแดง 

อัจฉริยะทางธุรกิจ  ม.๑-๓  ด.ช.กฤษฎา   แท่นทอง เงิน 
อัจฉริยะทางธุรกิจ  ม.๔-๖ น.ส.ณัฐธิดา   เครือคง ทองแดง 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐            
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ ๒๐ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล  นักเรียน รางวัล 
๑ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูดวง เหรียญเงิน ระดับภาค 
๒ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ  

ม.๔ – ๖ 
๑. นายกิจติพงษ์   รื่นรู้สาร 
๒. นายจิระพัฒน์  เสือด้วง 
๓. นายชนะชัย เณรัญชล 
๔. นายพรเทพ  หิ้นมี 
๕. นายศุภวิทย์  แก้วจูมพล 
๖. นายอดิศักดิ์ ชัยภักดี 

เหรียญเงิน ระดับภาค 

 
 



๑๘ 
 
 ๑.๑๐.๔  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รับรางวัล ดีเด่น  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.10.5 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 

พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน       

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระฯที่ดีข้ึน 
 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน
ความสามารถในการอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียน 
 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติสูงขึ้น 
 

 

๑. ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 
 

 ๒.  ครูทุกคนมีการพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

๓.  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน่าพอใจ 
 

๔. ผลการประเมินระดับชาติ (O-
NET) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ  ๕ 

๑. ผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศ ๒ วิชา 
คือ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา  
 

๒. ครูร้อยละ ๙๐ มีการ
พัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระฯมี
การพัฒนาขึ้น  ผู้เรียนผ่าน
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร  
ผู้เรียนผ่านการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียน ร้อยละ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 



๑๙ 
 

กิจกรรม  
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ       

๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียน 
๓. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่
รู้จักทั่วไป 
๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
อบรมตามโอกาสต่าง ๆ ที่
หน่วยงานอื่นจัดและเชิญเข้า
ร่วม 

๑.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ ร่วม
แข่งขันทักษะในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
อย่างน้อย  ๑  ครั้ง 
 ๒.  นักเรียนร้อยละ ๒๐ร่วมอบรม
ตามโอกาสต่าง ๆ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ 
ร่วมแข่งขันทักษะใน
กลุ่มสาระต่าง ๆ 
๒. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในทักษะ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้
เกิดข้ึนกับนักเรียน๓. เพ่ือให้
นักเรียนสามารถอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และ เขียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑. นักเรียนในโครงการรักการอ่าน 
มีนิสัยรักการอ่านร้อยละ  ๙๐ 
๒. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างอย่างมี
คุณค่าร้อยละ  ๙๐ 
 

๑. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนพึงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ ๙๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๐ 
 

คุณธรรมน า
ชีวิต 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความ
ส านึกในความเป็นไทย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็น
พลเมืองที่ดีของไทยและพลเมืองของ
โลก 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมอย่างสม่ าเสมอ 
๕.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
๖.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้รับการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพัง
พิทยาคม ร้อยละ ๘๐ เป็นผู้
ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่
มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวที 
๓. ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียน
ที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และ
อยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์ 
๔. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนที่
มีความตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
  
 

๑. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ได้แสดงออก
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในกิจกรรม
ต่างๆมีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
ระดับดีข้ึนไป  
๓.นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง และอยู่
ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
สร้างสรรค์  ระดับดีข้ึน
ไป 
๔.นักเรียนมีความ
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๑ 
 

ค่ายอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่
ดีงามให้กับผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
และได้ชื่อว่าเป็นผู้มี คุณธรรมไม่ตก
เป็นทาสของยาเสพติด 

๑.  นักเรียนโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมทุกคนได้รับการอบรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑. ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕ มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม

ของศาสนา 

พัฒนางาน
แนะแนว 

๑. เพ่ือแนะน าแนวทางในการเรียน 
การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบ
ของโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเลือก
ศึกษาต่อในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความ
ถนัด มีความสามารถ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง และ
เห็นคุณค่าของตัวเอง 
๔. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
ยินดีและชื่นชมซึ่งกันและกันที่ได้
ส าเร็จการศึกษา 

 ๑. นักเรียนโรงเรียนในเขต
บริการ นอกเขตบริการและ
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ได้รับการแนะแนวร้อยละ๑๐๐ 

๑. มีนักเรียนชั้น 
ม.๑ และ ม.๔ 
เข้าเรียน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมี
ทักษะด้านการ
ด าเนินชีวิตที่ดี 
๓. นักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในสาขา
อาชีพที่ตนมีความ
ถนัดมี
ความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๒ 
 
พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนร่วมส่งเสริมผู้เรียนทั้งใน
ด้าน จิตใจ  อารมณ์ สังคม 
สุขภาพ  วิชาการ  และเจตคติที่
ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือ 
เป็นคนเก่ง  คนดี และมี
ความสุขต่อไป 
๒.เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
๓. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 
 

๑. นักเรียน โรงเรียน
ตระพังพิทยาคม ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหาลดลง ร้อย
ละ ๘๐  
 

๒. โรงเรียนมีจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ  
ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนและ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

เข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของ
การเป็นผู้น าและผู้ตามอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
๒. เพ่ือทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนให้มี
ระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ 
     

๑.  นักเรียนม.๑-ม.๓ ทุกคนเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑  
ครั้ง 
 

๑. นักเรียนมีทักษะการ
เป็นผู้น าและผู้ตามอย่าง
เหมาะสมร้อยละ ๘๕ 
๒.  นักเรียนผ่านการ
ทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ-เนตร
นารีร้อยละ ๑๐๐ 
๓.  นักเรียนมีระเบียบ
วินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๓ 
 

ส่งเสริม
สุขภาพและ

อนามัย
โรงเรียน 

๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกของ
นักเรียนในการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนในด้านสุขภาพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มี
ทักษะ เกี่ยวกับการบริโภค การ
ออกก าลังกาย การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
ภายในโรงเรียน 
๓. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพของตนเองและชุมชน 
๔. เพ่ือจะได้มีเวชภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์ประจ าห้อง
พยาบาลอย่างเพียงพอส าหรับ
ไว้บริการ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
ภายในโรงเรียน 
       
 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บและปลอดสารเสพ
ติดร้อยละ ๙๐ 
 ๓. นักเรียนมีลักษณะ
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดีร้อยละ ๙๐ 

 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความชื่นชม
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 
๕. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ
ต่อไป 
๖. เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 
  

๑. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 
๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
๒. บุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน  องค์กรส่วน
ท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
๘๐ 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะ
และมีความสามารถใน
การเล่นกีฬาได้ดีทุกคน 
๓. นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถใน
ด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัดร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โครงการ/ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 



๒๔ 
 

กิจกรรม  

พัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้
และทักษะการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. เพ่ือพัฒนาครูสู่การจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสู่การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็น
เลิศ 

๑. ร้อยละ ๘๐  ของครูที่มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. ครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒. ผู้บริหารมีการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศใน
ระดับดีมาก 

พัฒนากลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

๑. เพ่ือให้บริการด้านข่าวสาร
ต่างๆ แก่บุคลากร 
๒. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลากรให้เป็นปัจจุบันและ
สะดวกต่อการค้นหา 
๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให้ตรง
กับภาระหน้าที่งานของแต่ละ
บุคคลที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ปัจจุบัน 
๔. เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

๑. ร้อยละ ๘๕ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้บริการด้านข่าวสาร
ต่างๆแก่บุคลากรในโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
๒. ร้อยละ  ๙๐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีข้อมูลของบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน 
๓. ร้อยละ  ๙๐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีแผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน   

๑. กลุ่มบริหารงานบุคคลมี
ความพร้อมในด้านข้อมูล
บุคลากรที่เป็นปัจจุบันร้อย
ละ๑๐๐ 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลมี
แผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียน
ที่ชัดเจนร้อยละ๑๐๐ 
๓. บุคลากรมีความมั่นใจ
ในการท างานร้อยละ๑๐๐ 

 

พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

๑.เพ่ือการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากร และส่วนรวม 
๒.  เพ่ือจะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให้บริการอย่างครบครัน 
๓. เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และในระดับชาติ
ต่อไป 

 

๑. ครูบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคน 
 

๑. การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
และส่วนรวมในระดับดี
มาก 
๒. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ให้บริการอย่างครบครัน
ร้อยละ ๘๕ 
๓. เกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และใน
ระดับชาติ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๕ 
 

รับนักเรียน
ใหม่ 

๑. เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒. เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตาม
แผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว้ 

๑. นักเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยู่
ในเกณฑ์ได้เข้าเรียนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษา 
  

๑. รับนักเรียนได้ตรง
ตามแผน ๙๐% 

 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะทางด้านเกษตรกรรม   
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยในการ
ท างานที่ดี  และตระหนักใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือปรับปรุงพื้นที่สวน
ยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน 
และแปลงพืชผักสวนครัวของ
โรงเรียน 
 ๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้ใน
การน ามาใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

๑. บ ารุงรักษาต้นยางพาราใน
พ้ืนที่  ๕  ไร่ 
2. บ ารุงรักษาต้นปาล์มน้ ามันใน
บริเวณโรงเรียน 
3. บ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชผัก
สวนครัวของนักเรียนในบริเวณ
โรงเรียน 
4. นักเรียนทุกคนได้ฝึกลักษณะ
นิสัยการออม 
 
 

๑.  นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านเกษตรกรรม
ร้อยละ๑๐๐ 
 ๒.  นักเรียนมีนิสัยใน
การท างานที่ดีและ
ตระหนักในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงร้อย
ละ๑๐๐ 
 ๓.  นักเรียนเห็นคุณค่า
ของลักษณะนิสัยการ
ออมร้อยละ๑๐๐ 

 
 

พัฒนาการ
เรียนการสอน 
ICT 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอกับ
นักเรียน 

๑.  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ICT ที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ครบถ้วน 
 

๑. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถใช้งานได้ดี
ขึ้นร้อยละ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 

พัฒนากลุ่ม ๑. เพ่ือการบริหารงานมี ๑.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ๑. บุคลากรทุกคนมีวัสดุ



๒๖ 
 

บริหารงาน
งบประมาณ 

ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากร  และส่วนรวม 
๒. เพ่ือจะได้มีวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การบริการอย่างครบครันและ
เพียงพอ 
๓. เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน  เขตพ้ืนที่
การศึกษา และในระดับชาติ
ต่อไป 
        

 

อุปกรณ์ ที่ครบถ้วนและเพียงพอ 
๒.  มีเอกสารหลักในการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
จ านวน  ๕  เล่ม 
 

อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ๑๐๐ 
๒. บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อบุคลากร
และส่วนรวมร้อยละ
๑๐๐ 
๓. บุคลากรท างานได้
สะดวก รวดเร็วทันเวลา 
เกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียนและอ่ืน
ร้อยละ๑๐๐ 

 

พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

๑. เพ่ือการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากร นักเรียนและส่วนรวม 
๒. เพ่ือจะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให้บริการอย่างครบครัน 
๓. เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และในระดับชาติ 
 

 ๑.  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างอย่างหลากหลาย
ตามศักยภาพของตนเอง 
๒.  โรงเรียนมีสื่อโสตทัศนศึกษาท่ี
ครบถ้วน 
 

๑. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี
ร้อยละ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีความกล้า
ในการแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้องร้อยละ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 

บริหารจัดการ ๑.  เพ่ือให้บริการด้านข่าวสาร ๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร ๑. บุคลากรมีความ



๒๗ 
 
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์ 
 

ต่างๆ แก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลากรให้เป็นปัจจุบันและ
สะดวกต่อการค้นหา 
๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให้ตรง
กับภาระหน้าที่งานของแต่ละ
บุคคลที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ปัจจุบัน 
๔. เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 
  

อย่างเป็นปัจจุบัน 
๒. มีแผนภูมิสายงานที่เป็นปัจจุบัน 
 

มั่นใจในการท างาน
ร้อยละ๑๐๐ 
๒. ความพึงพอใจต่อ
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับ
บุคลากรในโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 

 

ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ       

๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียน 
๓. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่
รู้จักทั่วไป 
๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
อบรมตามโอกาสต่าง ๆ ที่
หน่วยงานอื่นจัดและเชิญเข้า
ร่วม 

๑.  นักเรียนร้อยละ ๗๐ ร่วม
แข่งขันทักษะในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
อย่างน้อย  ๑  ครั้ง 
 ๒.  นักเรียนร้อยละ ๒๐ร่วมอบรม
ตามโอกาสต่าง ๆ 
 

๑. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในทักษะ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๘ 
 
พัฒนางาน
ทะเบียนและ
การวัดผล
ประเมินผล 

    
๑. เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให้มี
การจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 
๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบการวัดผล
ประเมินการเรียนการสอนที่
สามารถปฏิบัติจริงได้ 

 
 

๑.มีการจัดเก็บเอกสารงาน
ทะเบียนตามระเบียบก าหนด 
๒.มีเอกสารการวัดผลประเมินผล  
แบบทดสอบเพียงพอกับผู้เรียน 
 

๑. การจัดเก็บเอกสาร
งานทะเบียนตาม
ระเบียบก าหนด อยู่ใน
ระดับดี 
๒. เอกสารการวัดผล
ประเมินผล  
แบบทดสอบเพียงพอกับ
ผู้เรียน  และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้
ในระดับดีขึ้นไป 

พัฒนา
หลักสูตร            

๑. เพ่ือก ากับดูแลการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนให้
เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
๒. เพ่ือให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ความ 
เหมาะสม 

๑.  หลักสูตรสถานศึกษา  ได้รับ
การพัฒนา 
 

๑.  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับสภาพโรงเรียน  
ท้องถิ่น  และความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร 
๒.  ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดใน
หลักสูตรร้อยละ๑๐๐  

การระดม
ทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 

๑. เพ่ือจัดหางบประมาณ
สนับสนุนงานสวัสดิการบริการ
รถรับ-ส่ง ให้แก่นักเรียน 
๒. เพ่ือระดมทรัพยากรด้าน
งบประมาณทรัพย์สินมาพัฒนา
การศึกษา 
๓. เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมพัฒนาการศึกษา 
 

 

๑. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 
๒. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา จ านวน  
๔๐๐,๐๐๐   บาท 
 

๑. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้การ
สนับสนนุ ทรัพยากรเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการศึกษา 
ซึ่งเป้าหมายเป็นเงินสด
จ านวน 300,000 บาท 
๒.นักเรียนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียนร้อยละ๑๐๐ 
๓. ทุกฝ่ายที่ส่วนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
จัดการศึกษา 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

 



๒๙ 
 

สัมพันธ์ชุมชน ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทุกรูปแบบ 
๒.เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชน
ร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกัน  
๓. เพ่ือสร้างผู้ปกครองเครือข่าย  
และชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา  
  
 

๑. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๘๐  มี
ความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทุกรูปแบบ   
๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการร่วมกิจกรรมซึ่งกัน
และกันในวันส าคัญต่างๆ   
๓.  โรงเรียนมีผู้ปกครอง
เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน 
 

๑. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทุกรูปแบบ  มีส่วน
ร่วมในการร่วมกิจกรรมซึ่ง
กันและกันในวันส าคัญต่างๆ 
มีผู้ปกครองเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษาทุก
ระดับชั้นเรียน 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความชื่นชม
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 
๕. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ
ต่อไป 
๖. เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

๑. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 
๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
๒. บุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียน  
องค์กรส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๘๐ 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
๒. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ทักษะและ
มีความสามารถในการเล่น
กีฬาได้ดี 
๓. นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 



๓๐ 
 

กิจกรรม  

ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง 

๔.  เพ่ือให้เกิดความรัก  หวง
แหน  และอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยา
คมทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ 

๑. นักเรียนได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกห้องเรียน
ร้อยละ๑๐๐ 

๒. นักเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ร้อยละ๑๐๐ 

๓. นักเรียนมี
ประสบการณ์จาก
การศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ร้อยละ๑๐๐ 

พัฒนากลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ             

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง
ระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ (O-NET) 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
วิชาการ 

๒. มีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

๓. ครูทุกคนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

โครงการ/ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 



๓๑ 
 

 

กิจกรรม  
พัฒนางาน
การประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา
และนิเทศ
ภายใน 
 

๑. เพ่ือประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
 

๑. มีการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 
๒. มีรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 
๓. มีการนิเทศภายในตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
 

๑ .โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ  
๒. โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๓. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับดี  
 

 
 ๑.๑๐.๖   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปีที่ผ่านมา 
     

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ดีมาก 

               

                 ข้อมูลจาก รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีมาก  
 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนจนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิย มและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน  

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 



๓๒ 
 
  
 
 

ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑๒ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2  ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา   
ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

พันธกิจ  (Mission) 
         1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้วย “ศาสตร์
พระราชา”       
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้วย “ศาสตร์พระราชา”  

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ 
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ค่ำนิยม (Values)   



๓๓ 
 

 “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 
                                      (Students and Schools Come First : SSCF) 

กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

จุดเน้น (Focus) 
1. ด้านผู้เรียน 

1.1  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 
           1.2  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
           2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
           2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 

3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 



๓๔ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้ำหมำยที่ 1   ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
                   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ 
 

1. สถานศึกษาสร้างจิตส านึกของผู้เรียนให้มีความ
จงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งช่องทาง
ศึกษาอ่ืนๆ 
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความ
เป็นพลเมือง  

2. ร้อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 



๓๕ 
 
เป้ำหมำยที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ 
                    คนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มคีุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและ 

นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านยิม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

2. ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการ
พัฒนาตนเองของผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันทางศาสนา 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ
พัฒนาให้มีมาตรการที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต 
 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

เป้ำหมำยที่ 3  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ 
 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง 
การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบ 
ต่าง ๆ 
2.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถานศึกษา เพ่ือลดผู้เสพ
รายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน 
การสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เพ่ิมข้ึน 
 

10. รัอยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 



๓๖ 
 
เป้ำหมำยที่ 1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จ าเป็นใน  
                   ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
11. ร้อยละของผู้เรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย 

ทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ 
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบสห
วิทยาการ เพ่ือพัฒนากระบวน  การคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมูลค่าเพ่ิม 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน 
ตามบริบทของสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน 
มีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ 

 

12. ร้อยละของผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและ
สมรรถนะตรงตามหลักสูตร 
 

1๓.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R๘C) 
 

1๔.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning) 
 

1๕.ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาอาเซียนอย่างน้อย  
๑ ภาษา 
 

เป้ำหมำยที่ 2  ผู้เรียนมีความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
16. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
ระดับชั้น อยู่ในระดับ ๓ – ๔  
 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ   การ
เรียนรู้ 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O – NET)  5   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
4.ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการ
เขียน  

 
 
 
 
 

 

17.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ ๕๐ % ขึ้นไป 
 

18.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบระดับชาติ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ละกลุ่ม
สาระเพ่ิมขึ้น 
19. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับนานาชาติโครงการ PISA สูงขึ้น 
 

20. ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์
การประเมินการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ที่
สพฐ.ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 



๓๗ 
 
เป้ำหมำยที่  3  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรม แนะแนวเพ่ือ  
                   การศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
21.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพอย่างน้อย  
๑ อาชีพ 

1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะ
ชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ การท างาน และการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษา 

4. สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา 

5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
และกิจกรรมโครงงานอาชีพ 

22.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรส่งเสริม 
ทักษะอาชีพ 
2๓.ร้อยละของผู้เรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
วางแผนอาชีพการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
2๔.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ 
ทวิศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 4  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
25.ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่างๆ 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาท่ีเปิดโปรแกรม
ห้องเรียนพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวด ทุกระดับ 
และส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้ังในและนอก
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับผู้เรียน 

26.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับ 
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับชาติ และ 
ระดับนานาชาต ิ 

เป้ำหมำยที่ 5  สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
27.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ
และเข้มแข็ง 

 

28.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริง 
29 .ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีศักยภาพ 
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 



๓๘ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำหมำยที่  1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนา สมรรถนะ 
                   ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
3๑. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. วิเคราะห์สมรรถนะแต่ละต าแหน่ง และส ารวจความ
จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนา 
2. จัดท าแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะ ๓ ปี ที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะใหม่ๆ เช่น การใช้
เทคโนโลยี  ทักษะการวิจัย และภาษา 
3. สร้างและพัฒนาช่องทางการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น TEPE 
Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มี
ทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
5. ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายงานผลการด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา 

3๒. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3๓. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
 
 

เป้ำหมำยที่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
34.ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับสวัสดิการและ
มีความสุขในการท างาน 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด แผน
อัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมิน
และการพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. เสริมสร้างปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนน า (Master Teacher) และ
ครูมืออาชีพ (Professional Teacher) ที่สะท้อนทักษะ
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 
 

35. ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีกรอบอัตราก าลังครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

36. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 



๓๙ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างทั่วถึง  ผู้เรียนจบการศึกษา 
                  ตามหลักสูตรทุกคน  

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
37. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายตามเวลา ที่หลักสูตรก าหนด 
 

1. ประกันโอกาสการเข้ารับการบริการทางการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
2. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัด
การศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive 
Education) ให้มากขึ้น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น และด าเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

38. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่า 
 

39. ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

40. อัตราออกกลางคันชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 
 

41. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสใน
การเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น 
 

เป้ำหมำยที่  2  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ได้รับโอกาส 
                   ทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
42. ร้อยละของของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

1. จัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษให้เพียงพอ 

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3. เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
และพิการ มีโอกาสเรียนต่อและประกอบอาชีพ 

43. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสและพิการ 
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือให้มีความพร้อมใน 
การเรียน 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

เป้ำหมำยที่  3  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้  และ มีระบบเทคโนโลยี 
                   ที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
44.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้  และ ระบบ ICT 
ครอบคลุมและทั่วถึง 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
ความยึดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดย     
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในระดับต่าง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV 
3. ขยายเครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอ กับผู้เรียน 
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติ
ได้ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 
5. จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
รายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยที่ 1  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
                  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
45.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
เพ่ิมข้ึน 
 

1. ส่งเสริมการจัดท า/พัฒนาหลักสูตร   การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม    สร้าง
จิตส านึกของผู้เรียนในการด าเนินชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจที่มีผลงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

46. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

47. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ 

เป้ำหมำยที่ 2   สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิต 
                   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ ชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
48. ร้อยละของสถานศึกษามีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน 
 

1. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    โดย
อาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และมหาวิทยาลัย
ในท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (EESD  School: Education for Sustainable 
Development School)                                                
 

49. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(EESD  School: Education for Sustainable 
Development School)  

 

 

 

 



๔๒ 
 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำยที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา /สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพ  
                  ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
50.ระดับคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบ
กลุ่มสหวิทยาเขต (CLUSTER) 

51. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ที่เข็มแข็งและผ่านมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 
 

 

เป้ำหมำยที่ 2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ความต้องการของ 
                   ประชาชนและพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 
52. ร้อยละของเครือข่ายสหวิทยาเขต มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่ก าหนด 
 

1. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

53. ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



๔๓ 
 

ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้ร่วมก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 นักเรียนมีวิถีแห่งความพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
“โรงเรียนมัธยมดีใกล้บ้าน” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพประจ าต าบลควนพัง 
 

ปรัชญำกำรศึกษำโรงเรียน 
 “สร้างตน  สร้างคน สร้างงาน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนตระพังพิทยาคม จะเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขนาดเล็ก ที่มีมาตรฐาน

และคุณภาพระดับแนวหน้าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
 ๒.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
 ๔.  จัดสภาพบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๕.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๖.  บริหารจัดการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

เป้ำประสงค์  (Goal) 
 ๑.  โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนและเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพของชุมชน 
 ๒.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

๓.  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
 ๕.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน สถานบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖.  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๗.  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สะดวก สะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 ๘.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสู่ความครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 



๔๔ 
 
 ๙.  โรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และมีวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๐.  โรงเรียนมีการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนจนนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ หรือระดับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 “ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐   สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การรักษาระดับและการเพิ่มจ านวนนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน  
      ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ร้อยละของจ านวนนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมที่เพ่ิมข้ึน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
      วัตถุประสงค์ 



๔๕ 
 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
      ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนดในปี  ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และสูงกว่าร้อยละ ๕ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ 

ต่อไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
      ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            นักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาลดลง ร้อยละ ๘๐  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

โรงเรียนตระพังพิทยาคมได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ หรือสถาบันสังคม
อ่ืน 
 
 
 
 

 



๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 “ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ”  

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 

มาตรการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และตามกรอบหลักสูตรท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ
นโยบายการศึกษาด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลและประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรยีนตระพังพิทยาคม 
“ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒    

สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ” 

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องเรียนและหอ้งปฏิบตัิการ 
เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  
จิตสาธารณะ และวิถชีีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_fmDkrzJAhVFGo4KHTNFCPYQjRwIBw&url=http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210826&Area_CODE=101712&psig=AFQjCNGe0XeLs-ml45sETcP8kLLew2YjcA&ust=1449110123019100


๔๗ 
 

๒. มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชาที่ครอบคลุมด้านเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระ 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาที่เรียน การก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนโดย
สอดคล้องกับ สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด ในแต่ละรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

๓. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ สาระมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 

๔. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ และมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

๕. มีการทดสอบ วัดผลและประเมินผลผู้เรียนในแต่ละรายวิชาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สาระมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชาและความแตกต่างของผู้เรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย สะดวก สะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์การเรียนการ

สอน มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

มาตรการ 
๑. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้น การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับธรรมชาติ ของเนื้อหาวิชาและผู้เรียน 

๒. ปรับปรุงพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย มีครุภัณฑ์และ อุปกรณ์พ้ืนฐานที่ครบถ้วน 
และ ,มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การเรียนการสอน การเรียนและการ
ท างาน 

๔. ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องน้ า และ สถานทีเ่ล่นกีฬา และออกก าลังกายที่เพียงพอ 

๕. พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการ เรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอ 

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 
และมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี  วิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 



๔๘ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  
มาตรการ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ รับการพัฒนาทางวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอนหรือตรงตามสายงาน
ที่รับผิดชอบ ในระดับที่สูงขึ้น  

๓. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาตนเองทางวิชาการ 
ตามสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรการ 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี แต่งกายดี วจีงาม  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด ใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมคุ้มค่า  
๓. ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจ/เข้าร่วมกิจกรรม/สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

๕. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  

๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน

มหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนที่จัดขึ้น 



๔๙ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
มหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนที่จัดขึ้น 

 

มาตรการ 
๑. คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ฝึกซ้อม นักเรียนอย่างเข้มข้นในแต่ละทักษะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ ตามสถานศึกษา 

หน่วยงานที่จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ  
๔. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อม ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนและครูที่ร่วม

กิจกรรมอย่างเต็มที่ 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ดับชั้น 

1.๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

1.๑.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
1.๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

1.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรม อันดีของสังคม คือ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

1.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
1.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
1.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบด้านทุก 
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

2.๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  



๕๐ 
 

2.๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
2.๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ  
2.2.5 การวางแผนการบริหารและการจัดการด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
2.2.6 การวางแผนการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ 
2.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี 

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
2.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.2.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
๓.2.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
๓.2.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ  
๓.3 การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน  
๓.4 การผลิต การใช้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
๓.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
4.๑ สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
4.๒ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา 
4.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
4.4 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นระบบ

ประกันคุณภาพที่น ามาใช้ คือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 
 

 
 
 



๕๑ 
 

ส่วนที่ 3  
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 
 

 

๓. ๑ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

รวมทั้งสิ้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาคเรียนที่  ๒ 

๑๐๓ คน (๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาค) 
๑๘๐,๒๕๐ 

๓๐ คน (๑,๙๐๐บาท/คน/ภาค) 
๕๗,๐๐๐ 

 
๒๓๗,๒๕๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคเรียนที่  ๑ 

๑๒๑ คน( ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาค) 
๒๑๑,๗๕๐ 

๓๙ คน (๑,๙๐๐บาท/คน/ภาค) 
๗๔,๑๐๐ 

 
๒๘๕,๘๕๐ 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวคงเหลือจากปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ๑๒๓,๙๘๕ 
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๖๔๗,๐๘๕ 

 
 ๒.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

รวมทั้งสิ้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาคเรียนที่  ๒ 

๑๐๓  คน (๔๔๐ บาท/คน/ภาค) 
๔๕,๓๒๐ 

๓๐ คน (๔๗๕บาท/คน/ภาค) 
๑๔,๒๕๐ 

๕๙๕๗๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคเรียนที่  ๑ 

๑๒๑ คน (๔๔๐ บาท/คน/ภาค) 
๕๓,๒๔๐ 

๓๙ คน (๔๗๕ บาท/คน/ภาค) 
๑๘,๕๒๕ 

๗๑,๗๖๕ 

                 เงินเรียนฟรีคงเหลือจากปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ๖,๑๕๕ 
รวมงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๓๗,๔๙๐ 

                               
      รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑      จ านวน    ๗๘๔,๕๗๕       บาท 
                 กันเงินส ารองไว้ 1๐% ของเงินอุดหนุนรายหัว       จ านวน    64,708        บาท 
                  
         งบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   จ านวน      ๗๑๙,๘๖๗     บาท    
 
 
 

 
 
 



๕๒ 
 
๓.๒  ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

๑. งบพัฒนาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

กลุ่ม 

งบด าเนินงาน รวมงบ
ด าเนินงาน เงินอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 241,190     127,490  - 368,680 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 48,237 -  48,237 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 72,356 - - 72,356 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 120,594    10,000 - 130,594 

รวม 482,377     137,490      619,867 
 
๒. งบประจ า ค่าสาธารณูปโภค 

       ค่าไฟฟ้า  , ค่าโทรศัพท์ ,อากรแสตมป์   จ านวน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

 ส่วนที่ ๔   
รายละเอียดโครงการ 

 
รายละเอียดโครงการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

 
ที ่ โครงการ มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่ง
การสร้างความเชื่อม่ัน 

ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ
รังสรรค์ความเป็นเลิศ 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
๕ 
๖ 
 
๗ 
๘ 
๙ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ  
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน 
ICT 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี  
โครงการพัฒนางานทะเบยีนและ
วัดผลประเมินผล 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
มาตรฐานที ่3  
(3.4, 3.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานที ่2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
มาตรฐานที่ 1 (1.1) 
 
มาตรฐานที ่1 (1.1) 
มาตรฐานที ่1 (1.2) 
มาตรฐานที ่2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 3 (3.3) 
มาตรฐานที่ 1 (1.1) 
มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
มาตรฐานที่ 1 (1.2) 

 
ข้อที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ 3 
 

ข้อที่ 3 
 

ข้อที่ 3 
ข้อที่ 3 
ข้อที่ 3 

 
ข้อที่ 1,4 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 5 

 
 
 

 
ข้อที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อที่ 2 

 
ข้อที่ 5 

 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 1 

 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 4 

 



๕๔ 
 
ที ่ โครงการ มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่ง
การสร้างความเชื่อม่ัน 

ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ
รังสรรค์ความเป็นเลิศ 

๑๐ 
 
 
๑๑ 
 
๑๒ 
๑๓ 
 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา(นักเรยีน) 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
โครงการพัฒนาหลักสตูร 
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและนิเทศภายใน 
โครงการรับนักเรยีนใหม ่
โครงการ DLIT 
โครงการ Open House 

มาตรฐานที่ 3 (3.2) 
 
 
มาตรฐานที่ 1 (1.1) 
 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 4  
(4.1-4.4) 
มาตรฐานที่ 2 (2.1) 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 4 (4.2) 

ข้อที่ 1,5 
 
 

ข้อที่ 3 
 

ข้อที่ 3 
ข้อที่ 3 

 
ข้อที่ 1 
ข้อที่ 1 

ข้อที่ 1,5 

ข้อที่ 4 
 
 

ข้อที่ 1 
 

ข้อที่ 1 
 
 
- 

ข้อที่ 2 
- 

 
๑๗ 
 
 
 
๑๘ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 
 -  กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 (2.3) 

 
ข้อที่ 2 

 
 
 

ข้อที่ 5 

 
- 
 
 
- 

 
๑๙ 
 
 
 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาครู 
โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานบคุคล 

 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 2 (2.3) 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 

 
ข้อที่ 2 

 
 
 

ข้อที่ 3 
ข้อที่ 5 
ข้อที่ 3 

 
ข้อที่ 3 

 
 
 

ข้อที่ 3 

 
๒๓ 
 
 
๒๔ 
 
 
๒๕ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โครงการคณุธรรมน าชีวิต 
  - กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ 
  - โรงเรยีนวิถีพุทธ 
โครงการค่ายอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
 
โครงการส่งเสริมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ตามศาสตร์พระราชา 
  - กิจกรรมพัฒนาแปลงผักสวนครัว 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนยาง 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนปาล์ม 
  - กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 
มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
มาตรฐานที่ 2 (2.6) 
 
มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
มาตรฐานที่ 2 (2.6) 
มาตรฐานที่ 3 (3.5) 
มาตรฐานที่ 2 (2.1) 
มาตรฐานที่ 3 (3.2) 

 
ข้อที่ 4 

 
 

ข้อที่ 4 
 
 

ข้อที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อที่ 4 

 
 

ข้อที่ 4 
 
 

ข้อที่ 4 



๕๕ 
 
ที ่ โครงการ มาตรฐานการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ

สร้างความเชื่อมั่น 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ

รังสรรค์ความเป็นเลิศ 
๒๖ 
 
๒๗ 
 
 
๒๘ 
 
 
 
 
๒๙ 
 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
 
 
 
๓๓ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 
 
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 -  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 -  ประชุมผู้ปกครอง (Classroom 
Meeting) 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมเสียงตามสาย 
- จัดซื้อ – ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
งานโสตทัศนศึกษา 
โครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ ์
 

มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
 
มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 3 (3.5) 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 3 (3.5) 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
 
มาตรฐานที่ 2 (2.1,2.2) 
มาตรฐานที่ 2 (2.2) 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4 (4.3) 

ข้อที่ 4 
 
 
 
 

ข้อที่ 4 
 
 
 
 

ข้อที่ 4 
 

ข้อที่ 4 
ข้อที่ 2 
ข้อที่ 2 

 
 
 

ข้อที่ 2 
 

ข้อที่ 4 
 

ข้อที่ 4 
 
 

ข้อที่ 4 
 
 
 
 

ข้อที่ 4 
 

ข้อที่ 4 
ข้อที่ 4 
ข้อที่ 2 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๖ 
 

จัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม รวมงบ 
ประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 

 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 

๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร ์
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ  
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน ICT 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี  
โครงการพัฒนางานทะเบยีนและวดัผลประเมินผล 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา(นักเรยีน) 
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการพัฒนาหลักสตูร 
 

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษาและ
นิเทศภายใน 
โครงการรับนักเรยีนใหม ่
โครงการ DLIT 
โครงการ Open House 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑0,000 
๗0,000 
๗,000 

22,490 
2,000 
4,000 

๑0,000 
16,190 

๑๑๕,000 
 
 
 

๓๐,000 
1,000 
1,000 

 
๑0,000 
๒๐,000 
๓0,000 

 
 

๖,000 
 

๒,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
2,000 

 
 

๗0,000 
๗,000 
5,000 
2,000 
4,000 

๑0,000 
16,190 
๑๕,000 

 

 
๓๐,000 
1,000 
1,000 

 
๑0,000 
20,000 
๓0,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑0,000 
 

 
๑๗,490 

 
 
 

 
100,000 

 
นางนัฎฐพร 
น.ส.ศุภลักษณ ์
 
นางชุลีพร 
 
นายจินตนา 
 
นางณัฐนันท ์
 
นายสมจติร 
 
น.ส.อรเพญ็ 
 
น.ส.ศุภลักษณ ์
นายสุวนิตย ์
 
น.ส.อรเพญ็ 
นางนัฎฐพร 
น.ส.วิไลวรรณ 
นางนัฎฐพร 
นางจินตนา 
น.ส.ศุภลักษณ ์
นายสุวนิตย ์
นายสุวนิตย ์
นางนัฎฐพร 
 
 
 

นางนัฎฐพร 
นางนัฎฐพร 
นางจินตนา 
 
น.ส.ศุภลักษณ ์
นางจินตนา 

 รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓๖๘,๖๘๐ ๒๔๑,๑๔๙ ๑๒๗,๔๙๐  
 



๕๗ 
 

ที ่ โครงการ รวมงบ 
ประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี  
๑๕ ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๑๗ 

 
 

๑๘ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
 -  กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
47,237 

 
 

1,000 

 
 

45,737 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

  
นางบุษกร 
 
 
นางบุษกร 

 รวมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 48,237 48,237   
 

๑๙ 
 
 

๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาครู 
โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการสัมพันธ์ ชุมชน 
โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานบคุคล 

 
๕0,000 

 
 

๒0,000 
1,000 
๑,356 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
25,000 
๒0,000 
1,000 
๑,356 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
นางณัฐนันท ์
นายสันติกร 
นางณัฐนันท ์
นางณัฐนันท ์
นางณัฐนันท ์
นางณัฐนันท ์

 รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล ๗๒,๓๕๖ ๗๒,๓๕๖ -  
 

๒๓ 
 
 

๒๔ 
๒๕ 

 
 
 
 
 

๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 

 
 

๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 

 
 

๓๓ 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โครงการคณุธรรมน าชีวิต 
  - กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ 
  - โรงเรยีนวิถีพุทธ 
โครงการค่ายอบรมคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน 
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามศาสตร์พระราชา 
  - กิจกรรมพัฒนาแปลงผักสวนครัว 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนยาง 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนปาล์ม 
  - กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 -  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 -  ประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมเสียงตามสาย 
 - จัดซื้อ – ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 
โครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศและ
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๖๗,๕๙๔ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๖๗,๕๙๔ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 

 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นางนัฎฐพร 
 
 
 
 
 
น.ส.อรเพญ็ 
นายสุวนิตย ์
นายสุวนิตย ์
 
 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
 
 
น.ส.อรเพญ็   



๕๘ 
 

ที ่ โครงการ รวมงบ 
ประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

 รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ๑๓๐,๕๙๔ ๑๒๐,๕๙๔ ๑๐,๐๐๐  
 รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๖๑๙,๘๖๗ ๔๘๒,๓๗๗ ๑๓๗,๔๙๐  
 ค่าสาธารณูปโภค 

-  ค่าไฟฟ้า  
-  ค่าโทรศัพท์ 
-  ค่าอากรแสตมป ์

๑๐๐,๐๐๐    

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๙,๘๖๗    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 
 

 
 
 

โครงการ        พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ             
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ที่ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น ข้อที่ 3 

สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 1    
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (3.4 ,3.6)         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  จึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้
เต็มความสามารถ  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   รวมทั้งมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
มีการรายงานผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ต่อไป  จึงก าหนดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๑.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O-NET) 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 
              ๓.๑  เชิงปริมาณ  
   ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ 
   ๒. มีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

๓. ครูทุกคนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  

   ๑. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
   ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
 



๖๑ 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๖. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
๖.  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระฯวิทยาศาสตร์ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๖,๐๐๐.- - ๖,๐๐๐.- น.ส.ศุภลักษณ์ 

๒ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯสังคมศึกษาฯ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- นายสมจิตร 

๓ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯภาษาต่างประเทศ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- น.ส.จินตนา 

๔ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯภาษาไทย 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- นางณัฐนันท์ 

๕ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯการงานอาชีพฯ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 
-ปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มสาระฯ 

๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- นางบุษกร 

๖ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯศิลปะ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- น.ส.ศุภลักษณ์ 

๗ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม ๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- นางชุลีพร 



๖๒ 
 

สาระฯคณิตศาสตร์ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๘ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๒,๐๐๐.- - ๒,๐๐๐.- นายสุวนิตย์ 

รวม ๒๐,๐๐๐- - ๒๐,๐๐๐-  
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

แบบบันทึก 

๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถ
พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาเป็นผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ต่อไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ................. ........................................    ผู้เสนอโครงการ  
                      (นางนัฎฐพร   บุญกอง)  
 

 
          ลงชื่อ.........................................................หัวหน้าฝา่ยนโยบายและแผน                     

                    ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 
                            ลงชื่อ..................................................... ......... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      ( นายสันติกร    รักสองหมื่น ) 
                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 
 

 
 
โครงการ             พัฒนาการเรียนการสอน ICT 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข้อที่ 2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.4)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาจ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วนมากท่ีสุด  จึงจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาศึกษาค้นคว้าในรายวิชาอ่ืน ๆ ของนักเรียน  ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT  เพ่ิมเติมให้กับนักเรียนปีละ  ๔๐  ชั่วโมง/คน  ความจ าเป็นในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จึงมีมากข้ึน    จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์    
    ๑.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.  เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอกับนักเรียน 
    

๓.  เป้าหมาย  
          ๓.๑ เชิงปริมาณ  

 -  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ICT ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครบถ้วน 
 ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
          - นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้งานได้ดีขึ้น 
 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 



๖๔ 
 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๗. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๖. งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐    บาท 
 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ กิจกรรม  ICT - - - นางสาวอรเพ็ญ    
๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการ

สอน  
๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นางสาวอรเพ็ญ    

รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนทุกคนได้สืบค้นความรูผ้่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีขึ้น 
    ๒.  นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 



๖๕ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
               (นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข )  
 
 

  ลงชื่อ........................................................ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
          ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 
                           ลงชื่อ.............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                            ( นายสันติกร   รักสองหมื่น ) 
                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖ 
 
 
 
ชื่อโครงการ              ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น ข้อที่ 3  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 5   
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน (1.1)    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  ที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนานักเรียนบางกลุ่มส าหรับส่งไปแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน  และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนให้เป็น
ที่รู้จักทั่วไป  ประกอบกับความจ าเป็นในการส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่ขอให้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วม  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ   จึงก าหนดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ๒.  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
   ๓.  เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักทั่วไป 
     ๔.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโอกาสต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดและเชิญเข้าร่วม 
 
 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ) 
               ๓.๑ เชิงปริมาณ  
         -  นักเรียนร้อยละ ๗๐ ร่วมแข่งขันทักษะในกลุ่มสาระต่าง ๆ อย่างน้อย  ๑  ครั้ง 

 -  นักเรียนร้อยละ ๒๐ร่วมอบรมตามโอกาสต่าง ๆ 
 

  ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
           - นักเรียนมีความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
    โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ 



๖๗ 
 
   สถานที่จัดอบรมที่เชิญโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. นิเทศติดตามก ากับการ
ด าเนินโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๗. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
 ๖.  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-ซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม 
-ค่าเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 
-ค่าอาหารนักเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

๒๘,๐๐๐.- - ๒๘,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

๒ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านต่างๆ  
-ซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม 
-ค่าเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 
-ค่าอาหารนักเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

๒๘,๐๐๐.- - ๒๘,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

๓ ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมตาม
หนังสือเชิญ 
-ค่าเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 
-ค่าอาหารนักเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

๑๔,๐๐๐.- - ๑๔,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 



๖๘ 
 

รวม ๗๐,๐๐๐.- - ๗๐,๐๐๐.-  
                                    
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนได้เข้าร่วมงานวิชาการมัธยม รายงานการร่วมงาน แบบรายงาน 

๒ นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

๓ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมขึ้น 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
  ๓.  โรงเรียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากข้ึน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู้เสนอโครงการ  
             ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ.......................................................... หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   

         ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 
  
                            ลงชื่อ............................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายสันตกิร   รักสองหมื่น ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 
โครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3  
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข้อที่ 4  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   (1.1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม  ๒๕60  ถึง  ๓๐   กันยายน ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเก่ียวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รัฐบาลมีการ ก าหนดนโยบาย
ด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี
ต่อรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ. 2552 – 
2561) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้ให้ความส าคัญของการอ่าน และต้องการให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่าน รอบรู้ข่าวสาร ก้าวทันเหตุการณ์บ้านเมือง  และทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่านนั้นมีมาก จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการอ่านของนักเรียน 

 
๒. วัตถุประสงค์    

๑.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๒. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนได้อย่างถูกต้อง 
 
๓.  เป้าหมาย   
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 

- นักเรียนในโครงการรักการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านร้อยละ  ๙๐ 
          - นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า  ร้อยละ  ๙๐ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ   

นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
 

 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 



๗๐ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑  ตุลาคม  ๒๕๕60 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๒. เขียนโครงการ ๕  ตุลาคม  ๒๕60 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๓. เสนอโครงการ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕60 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๔. อนุมัติโครงการ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕60 นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๖. รายงานผล ๓๐  กันยายน  ๒๕๖1 นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

 
๖.  งบประมาณ         7,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน
รายหัว 

เรียนฟรี 

 กิจกรรมห้องสมุด 7,๐๐๐ - 7,๐๐๐ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
 กิจกรรมบันทึกการอ่าน 

-บันทึกการอ่านทุกวันลงในสมุด
ของนักเรียน 

- - - นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

 กิจกรรมอ่านข่าวเช้านี้ 
-นักเรียนอ่านข่าวหน้าเสาธงทุกวัน 

- - - นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

 
๗.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สังเกต  สอบถาม  แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน  

๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สังเกต  สอบถาม แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 

๓ นักเรียนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนได้
อย่างถูกต้อง 

บันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 ๓. นักเรียนสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนได้อย่างถูกต้อง 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 



๗๑ 
 

        (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม)  
 
                                              

        (ลงชื่อ)...............................................หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
                                                  ( นางชุลีพร    หมันเร๊ะ )         

 
 

                                         (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสันติกร    รกัสองหมื่น ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒ 
 
 
ชื่อโครงการ             เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 4  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน  (1.2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  ๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
     ด้วยนโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นเยาวชนที่จะ
เจริญเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต  รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยที่ดี   จึงควรที่จะได้รับการ
ปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกท่ีดี  โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึก
ระเบียบวินัยที่ดี  ความร่วมมือ  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และเพ่ือทดสอบวิชาพิเศษ  ตามหลักสูตรกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  ทางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้น าและผู้ตามอย่างถูกต้องเหมาะสม 
   ๒.  เพ่ือทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๓.  เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 
     
 ๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 
              ๓.๑ เชิงปริมาณ  

    -  นักเรียน ม.๑-ม.๓ ทุกคนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑  ครั้ง 
    ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
           - นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
        -  นักเรียนผ่านการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
        -  นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 
       
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 427 อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



๗๓ 
 
๑.  ติดต่อค่ายลูกเสือ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๓. ขออนุญาต สพม.๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. ด าเนินการเข้าค่ายฯ มกราคม-กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. รายงาน  สพม.๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๖. รายงานผล มีนาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 

    
 ๖.  งบประมาณ ๒๒,๔๙๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 

-ค่าเหมาจัดกิจกรรม ค่าอาหาร  
ลูกเสือ-เนตรนารี 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

 
 

 
๕,๐๐๐.- 

 
๑๗,๔๙๐.- 

๒๒,๔๙๐.- นางนัฎฐพร 

รวม ๕,๐๐๐.- ๑๗,๔๙๐.- ๒๒,๔๙๐-  
 
๗.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามอย่าง

เหมาะสม 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

๒ การทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๓ นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
      ๒.  นักเรียนผ่านการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
   ๓.  นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ   
 
 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 



๗๔ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
            ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ..........................................................   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

        ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 

 

                           ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           ( นายสันติกร    รักสองหมื่น) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๕ 
 

 
โครงการ                    พัฒนางานทะเบียนและการวัดผลประเมินผล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (3.3) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา  สนทะมิโน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ เป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์    
ซึ่งเป็นนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานต่างๆให้ทันสมัยก้าวไกลและทันต่อ
เหตุการณ์   การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล  การรายงานข้อมูล  ของงานทะเบียนโรงเรียน  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้  การจัดท าหลักฐานการศึกษาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินไปอย่างมีระบบจึงจะ
ได้มาซึ่งประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
การบริการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ  จึงได้ท าการพัฒนางานทะเบียนวัดผลเพ่ือให้ บริการกั บ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เรียบร้อย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม  จึงได้จัดโครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาขึ้น  เพ่ือให้
การด าเนินการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน 

๒.๒  เพ่ือพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินการเรียนการสอนที่สามารถปฏิบัติจริงได้ 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ) 
              ๓.๑  เชิงปริมาณ  

   ๑.  มีการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนตามระเบียบก าหนด 
   ๒.  มีเอกสารการวัดผลประเมินผล  แบบทดสอบเพียงพอกับผู้เรียน 

 ๓.๒   เชิงคุณภาพ  
   ๑.  การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนตามระเบียบก าหนด อยู่ในระดับดี 
   ๒.  เอกสารการวัดผลประเมินผล  แบบทดสอบเพียงพอกับผู้เรียน  และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 



๗๖ 
 
 
๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครูทุกคน 
๒. เขียนโครงการ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๐ นางจินตนา   สนทะมิโน 
๓. เสนอโครงการ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางจินตนา   สนทะมิโน 
๔. อนุมัติโครงการ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ –  

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
นางจินตนา   สนทะมิโน 

และคณะครู 
๖. รายงานผล กันยายน ๒๕๖๑ นางจินตนา   สนทะมิโน 
 
๖.  งบประมาณ  2,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ วัสดุจัดท าปพ.  ๒,๐๐๐    - 2,๐๐๐       นางจินตนา   สนทะมิโน 
  - - -  
 รวม 2,๐๐๐      -   2,๐๐๐     

 
๗.   การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ระบบงานทะเบียนโรงเรียน ประเมิน แบบประเมิน 

๒ แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนการ
สอน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ระบบงานทะเบียนวัดผลมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

๒.  แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

๙.  การอนุมัติโครงการ 
 



๗๗ 
 
 

ลงชื่อ  .............. .......................................       ผู้เสนอโครงการ  
                  ( นางจินตนา   สนทะมิโน )  
 
 

ลงชื่อ..................... .....................................     หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
                ( นางชุลีพร    หมันเร๊ะ )     
 
 
                               ลงชื่อ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   ( นายสันติกร    รักสองหมื่น ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๗๘ 
 
 
โครงการ   พัฒนางานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 1,4  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  (1.1 ,1.2) 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 - ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๖1 
............................................................................................................................. .................................... 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างโรงเรียน รุ่นพ่ี และครู  
ตลอดจนบุคลากรอื่น  จะได้รู้แนวทางในการเรียน  การประพฤติตนเองให้อยู่ในกรอบระเบียบของโรงเรียน  ให้มี
ความรัก มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน  รู้จักความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครูและศิษย์  รวมทั้ง
มีความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง  มีความเคารพซึ่งกันและกัน  ตลอดจนการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
สถาบันต่างๆ หรือเลือกอาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบัน สาขาอาชีพหลากหลายให้เลือกตัดสินใจ  จะต้องเลือกสาขา
ตามความถนัด ความสามารถ  และในอนาคตมีแนวโน้มความต้องการแรงงานสูงด้วย  ถ้าตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ผิดสาขาจะท าให้ชีวิตมีปัญหาได้  การแนะน าการเลือกศึกษาต่อจึงมีความจ าเป็นกับนักเรียนที่จะจบการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือแนะน าแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของโรงเรียน 

 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเลือกศึกษาต่อในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มีความสามารถ 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง และเห็นคุณค่าของตัวเอง 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีและชื่นชมซึ่งกันและกันที่ได้ส าเร็จการศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ) 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

           - นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ นอกเขตบริการและนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
  - นักเรียนรู้จักตัวเอง และเห็นคุณค่าของตัวเอง 
  - นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้สึกต่อครู และรุ่นน้อง 
  - นักเรียนเลือกศึกษาต่อในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มีความสามารถ 
  

๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรยีนในเขตบริการ โรงเรียนนอกเขตบริการ  และโรงเรียนตระพังพิทยาคม   



๗๙ 
 
 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๒ เขียนโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๓ เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๔ อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕ ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๖ รายงานผล กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 

 

๖.  งบประมาณ  ๔,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ กิจกรรมแนะแนว - - - น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๒ กิจกรรมปฐมนิเทศ 

- จัดท าคู่มือนักเรียน 
๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 

๓ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- จัดกิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ 

๒,๐๐๐ 
 

- ๒,๐๐๐ น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 

รวม ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
 
๗.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธี ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติตน ในการเรียน ความ

ประพฤติ ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 
การสังเกต แบบสังเกต 

๒ นักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๓ นักเรียนรู้จักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเอง สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๔ นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้สึก
ต่อครู และรุ่นน้อง 

การสังเกต แบบสังเกต 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนได้ทราบถึงข้อปฏิบัติตน ในการเรียน ความประพฤติ ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 

 ๒. นักเรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง รู้จักตัวเอง 
 ๓. นักเรียนเลือกศึกษาต่อในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มีความสามารถ 
 ๔. นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้สึกต่อครู และรุ่นน้อง  
 

๙.  การอนุมัติโครงการ 



๘๐ 
 
 

ลงชื่อ.............................................   ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ) 
 
 

ลงชื่อ..................................................หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
               (นางชุลีพร  หมันเระ๊)     
 
 
    ลงชื่อ..................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 
 
โครงการ   กีฬาเพ่ือสุขภาพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 5  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  (1.2) 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีจุดหมายให้นักเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูปทรัพยากร โดยการระดมทรัพยากรจากทุกส่วนของชุมชนเพื่อปฏิรูป
การศึกษาให้ได้ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่  ๑๐ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านกีฬา โรงเรียนจึงต้องมุ่งเน้นในด้านสุขภาพและ
พลานามัยให้กับนักเรียนด้วย ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้
เป็นรูปธรรมให้เกิดข้ึนกับนักเรียนเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยเน้นให้เยาวชนในต าบลควนพังโดยเฉพาะนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
         ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
        ๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
         ๔. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทั้งปวง 
         ๕. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป 
         ๖. เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
          ๑. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

๒. บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  องค์กรส่วน     
    ท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๑. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้ดี 
         ๒. นักเรียนและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในด้านกีฬาในระดับท่ี 



๘๒ 
 
     สูงขึ้นทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

 
๔. พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  สนามกีฬา อบต.ควนพัง  และสนามกีฬา อบจ. (ม่วงงาม) 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ต.ค. ๖๐ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๒. เขียนโครงการ ต.ค. ๖๐ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๓. เสนอโครงการ ต.ค. ๖๐ – พ.ย. ๖๐ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๔. อนุมัติโครงการ พ.ย. ๖๐ นายสันติกร   รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พ.ย. ๖๐ –  ก.ค. ๖๑ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๖. รายงานผล ก.ค. ๖๑ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
 
๖. งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 
- ค่าวัสดุฝึกและค่าน้ าในการการ
แข่งขันกีฬาภายใน 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 

๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต. 
- ค่าอาหาร วัสดุฝึกซ้อม ค่าน้ าดื่ม 
ค่าแต่งกาย 
- ค่าตกแต่งอัฒจันทร์ เครื่องสียง 
ชุดนักกีฬาการแข่งขันกีฬาอบต.
กลุ่มเครือข่ายที่ 27 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
และคณะครู 

๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ค่าวัสดุฝึกซ้อม ค่าน้ า
และค่าเหมารถการแข่งขันกีฬา 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย
และคณะครู 

 รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  
 
 
๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 



๘๓ 
 
๑ 
 

นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ สังเกต แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

๒ บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน  องค์กรส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ 

สังเกต แบบประเมิน 

๓ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมีความสามารถ
ในการเล่นกีฬาได้ดี 

สังเกต การปฎิบัติ แบบประเมิน 

๔  นักเรียนและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

สังเกต แบบประเมิน 

 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 ๒.  บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  องค์กรส่วนท้องถิ่นได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 ๓. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้ดี 

๔. นักเรียนและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในด้านกีฬาในระดับที่ 
สูงขึ้นทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
      ( นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 
 

 
ลงชื่อ.....................................................  หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

       (นางชุลีพร  หมันเร๊ะ)            
 
 
     ลงชื่อ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 
 
 
โครงการ   กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 5  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  (1.2) 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่มีการพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ของเยาวชน ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา ใน
การพัฒนาการจะมีอยู่คู่กับมนุษย์ทุกยุกต์ทุกสมัยที่ท าให้ความสามารถของบุคคลไม่เท่าเทียมกันทุกๆ ด้าน บาง
บุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา ความสามารถของ
เยาวชนแต่ละคนมีอยู่ในตัวแล้ว ถ้าได้รับการกระตุ้นหรือเสริมแรงจะท าให้เห็นเด่นชัดในความสามารถ และ
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันนักจิตวิทยาและนักวิชาการได้มี
การยอมรับว่าทักษะทางด้านกีฬา เป็นทักษะทางปัญญาอีกด้านหนึ่ง นักเรียนที่เป็นเยาวชนในโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมสมควรได้รับการพัฒนาทางด้านกีฬา ให้เหมาะสมกับวัย และความถนัด ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา เห็นว่านักเรียนที่มีทักษะและความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ควรจะมีโอกาสแสดง
ความสามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างกว้างขวางออกไป โดยการคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันตามท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และเป็นการสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ” 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางด้านสังคมกว้างออกไปจากโรงเรียนของตนเอง 
 ๔. เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นให้กับโรงเรียน 
 ๕. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป 
 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  



๘๕ 
 
          ๑. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๒๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

๒. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสนใจออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

         ๑. นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้ดี 
         ๒. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

 
๔. พื้นที่ด าเนินการ  สนามกีฬาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (จอมล้านคัพ) สนามกีฬากลางฉวาง และสนามกีฬาอ่ืนๆ 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ต.ค. ๖๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๒. เขียนโครงการ ต.ค. ๖๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๓. เสนอโครงการ ต.ค. ๖๐ – พ.ย. ๖๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๔. อนุมัติโครงการ พ.ย. ๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พ.ย. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๖. รายงานผล ก.ย. ๖๑ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
 
๖. งบประมาณ   ๑๖,๑๙๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
จอมล้านคัพ 
- ค่าวัสดุฝึกซ้อม ค่าอาหาร ค่าน้ า
และค่าเหมารถการแข่งขัน 

๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 

๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
นันยางโกลหนู 
- ค่าวัสดุฝึกซ้อม ค่าอาหาร ค่าน้ า
และค่าเหมารถการแข่งขัน 

๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
 

๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ค่าวัสดุฝึกซ้อม ค่าอาหาร ค่าน้ า
และค่าเหมารถการแข่งขัน 

๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 

๔ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
KFC 7 คน 

๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 



๘๖ 
 

- ค่าวัสดุฝึกซ้อม ค่าอาหาร ค่าน้ า
และค่าเหมารถการแข่งขัน 

๕ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฉวางคัพ 
- ค่าวัสดุฝึกซ้อม ค่าอาหาร ค่าน้ า
และค่าเหมารถการแข่งขัน 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
 

๖ อ่ืน ๕,๑๙๐ - ๕,๑๙๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
รวม ๑๖,๑๙๐ - ๑๖,๑๙๐  

๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๒๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ สังเกต แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

๒ นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสนใจออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี 

สังเกต แบบประเมิน 

๓ นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมีความสามารถในการ
เล่นกีฬาได้ดี 

สังเกต การปฎิบัติ แบบประเมิน 

๔ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในด้านกีฬาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

สังเกต การปฎิบัติ แบบประเมิน 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 ๒. นักเรียนในโรงเรียนมีความสนใจออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 
 ๓. นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะและมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้ดี 

๔. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
      ( นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 

 
ลงชื่อ.....................................................  หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

       (นางชุลีพร  หมันเร๊ะ)            
 
 
     ลงชื่อ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 



๘๗ 
 
 

 
โครงการ      ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่               
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 1,5  
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.2 ,3.3,3.5) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคมคม  ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๒๔(๖)  ระบุให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการเรียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได้  โดยเน้น
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ท าให้ผู้เรียนมีความรัก  หวงแหน  
ภาคภูมิใจในความเป็นคนในท้องถิ่น  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้นักเรียนมีพฤติกรรม  มีความรักความผูกพัน  รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น    ประกอบกับเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและของชาติบ้านเมือง  
น าความสุขมาสู่ตนเอง  ครอบครัว  และประเทศชาติสืบไป  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์  

 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
๔.  เพ่ือให้เกิดความรัก  หวงแหน  และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 

๓.  เป้าหมาย   
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  

-  นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
 - นักเรียนมีประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    -  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง  
   -  แหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 



๘๘ 
 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๔. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๕. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๖. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
๖.  งบประมาณ  ๑๑๕,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ ทัศนศึกษา (นักเรียน) 

-ค่าเช่าเหมารถ 
-ค่าสถานที่ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

 
 
 ๑๒,๐๐๐- 

 
๘๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐๒,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-ค่าเช่าเหมารถ 
-ค่าสถานที่ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 

๓,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๓,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

รวม ๑๕,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐.-  
 
๗.   การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ  
๑  ครั้ง 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

๓ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       
     ๒.  นักเรียนให้เกิดความรัก  หวงแหน  และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
    ๓.  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  สภาพภูมิประเทศ    
            ภูมิอากาศ  ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยของภาคใต้ 
    ๔.  นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 



๘๙ 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
             (นางนัฎฐพร   บุญกอง)  

  
 
ลงชื่อ.........................................................  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

                  (นางชุลีพร   หมันเระ๊)     
 
 
                             ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                      ( นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
โครงการ             พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน  (1.1) 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  ที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ  โดยสถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ซึ่งจะต้องจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและจากทุกแหล่งการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
โรงเรียนจึงได้ตระหนักในความส าคัญและจ าเป็นต้องจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน  และพัฒนาผลการประเมินระดับชาติให้สูงขึ้น  
ร้อยละ  ๕  ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งยังเป็นการสร้างคนในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นคนที่มี
ปัญญา  มีวิจารณญาณ  มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  สามารถ
พ่ึงตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข  จากแนวคิดดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการปรับปรุง  พัฒนา  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก     
 
๒. วัตถุประสงค์    
   ๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯที่ดีข้ึน 
 ๒.  เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 ๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น 
 
๓.  เป้าหมาย   
              ๓.๑ เชิงปริมาณ  
       -  ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
       -  ครูทุกคนมีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   -  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน่าพอใจ 
   -  ผลการประเมินระดับชาติ  (O-NET)  สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ  ๕ 

 ๓.๒. เชิงคุณภาพ  



๙๑ 
 
           - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯมีการพัฒนาขึ้น  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  และผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. นิเทศติดตามก ากับการ
ด าเนินโครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๗. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
    
 ๖.  งบประมาณ  30,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับชาติ  (O-NET) 
-ถ่ายเอกสาร 

๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชั้นเรียน  
-จัดหาสื่อ/นวัตกรรม 
 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นางนัฎฐพร 

รวม ๓๐,๐๐๐.- - ๓๐,๐๐๐.-  
                       
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 



๙๒ 
 

๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
ฯเป็นไปตามเกณฑ์ 

สอบประเมินผลการ
เรียน 

แบบประเมินผลการ
เรียนโดยครูผู้สอน 

๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน  ๕  ด้าน 

แบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน  ๕  ด้าน 

๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียน 

แบบประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์  และเขียน 

๔ ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

สอบประเมินผล
ระดับชาติ 

แบบประเมินผล
ระดับชาติของ  สทศ. 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯมีการพัฒนาขึ้น   
   ๒. ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีการพัฒนาขึ้น   
   ๓.  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนมีการพัฒนาขึ้น   
    ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
             ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 
 

ลงชื่อ..........................................................   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
         ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 

 
 

 

                            ลงชื่อ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๓ 
 
 
 
ชื่อโครงการ         พัฒนาหลักสูตร            
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.1)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  - กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ............................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     ด้วยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  และสิ่งส าคัญการจัดการเรียนการ
สอนเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  จึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และในการด าเนินงานงานนั้นจ าเป็นต้อง
ติดตามผลการใช้หลักสูตร  และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  ท้องถิ่น  
จึงก าหนดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๑.  เพ่ือก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 ๒.  เพ่ือให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ 
                   เหมาะสม 
 
๓.  เป้าหมาย                  

๓.๑ เชิงปริมาณ  
           -  หลักสูตรสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนา 
 ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
    -  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  ท้องถิ่น  และความรู้ 
                                  ความสามารถของบุคลากร 
                       -  ครูมีความสามรถในการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร       
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 



๙๔ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนิน
โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๗. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
    ๖. งบประมาณ    ๑,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดกิจกรรม  
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- เข้าเล่มเอกสาร 
๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ นางนัฎฐพร 

 
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  ท้องถิ่น  
และความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 

ประเมินหลักสูตร แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  ท้องถิ่น  และความรู้   ความสามารถของ
บุคลากร 
    ๒.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร       
 
 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 



๙๕ 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
             (    นางนัฎฐพร   บุญกอง   )  
 

 
 
ลงชื่อ.......................................................   หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

         (   นางชุลีพร   หมันเร๊ะ   )     
 

 
 

 

                            ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
 
โครงการ                   พัฒนางานการประกันคุณภาพสถานศึกษาและนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข้อที่ 1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (4.1-4.4) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา  สนทะมิโน  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๐  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. .................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตราที่ ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ระบุว่า  “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาและให้ถือว่า  การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง”  ในขณะที่มาตรา ๔๙ 
ของพระราชบัญญัติเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า  “ให้ส านักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน  ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 โรงเรียนตระพังพิทยาคม  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและนิเทศภายในขึ้น  เพ่ือให้การด าเนินการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามมาตรฐานของการจัด
การศึกษา 
๒.  วัตถุประสงค์    
  ๑.    เพ่ือประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
           ๒.   เพ่ือจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
                      ๓.  เพ่ือด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ) 
              ๓.๑  ด้านปริมาณ  

 ๑.   มีการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
 ๒.  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

              ๓.  มีการนิเทศภายในตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓.๒  ด้านคุณภาพ  

 ๑.  มีการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามวิธีการที่ก าหนดระดับดี 
     ๒.  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาสอดคล้องกับ 

มาตรฐานสถานศึกษาในระดับดี 
 ๓.   มีการนิเทศภายในตามปฏิทินการปฏิบัติงานในระดับดี 



๙๗ 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครูทุกคน 
๒. เขียนโครงการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ นางจินตนา  สนทะมิโน 
๓. เสนอโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางจินตนา  สนทะมิโน 
๔. อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ –  

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
นางจินตนา  สนทะมิโน 

และคณะครู 
๖. รายงานผล กันยายน ๒๕๖๑ นางจินตนา  สนทะมิโน 
 
6.  งบประมาณ     ๑,๐๐๐  บาท 
 รายละเอียดกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ การประกันคุณภาพภายใน 
-จัดท าเอกสาร  เข้าเล่ม 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

นางจินตนา  สนทะมิโน 

๒ การนิเทศภายใน - - - นางจินตนา  สนทะมิโน 
 รวม ๑,๐๐๐ - -  

 
๗.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา การนิเทศภายใน ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

๒ การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ประเมิน แบบประเมิน 

๓ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑.   มีคู่มือมาตรฐานสถานศึกษา และการนิเทศภายใน 
    ๒.  มีเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
    ๓.  มีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

 



๙๘ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ   

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

                              (นางจินตนา  สนทะมิโน)  
 

 
ลงชื่อ...................................................     หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน     

                           ( นางชุลีพร    หมันเร๊ะ )     
    
 
                                ลงชื่อ....................................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๙๙ 
 

 

 
 
โครงการ   รับนักเรียนใหม่ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 1 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ     - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. .................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน การ
รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ามาเรียนในโรงเรียน จึงต้องด าเนินการให้เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 ๒. เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว้ 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ) 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

          - นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยู่ในเกณฑ์ได้เข้าเรียนตาม 
 พระราชบัญญัติการศึกษา 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
    - รับนักเรียนได้ตรงตามแผน 90% 

  

๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรยีนในเขตบริการ โรงเรียนนอกเขตบริการ  และโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๒ เขียนโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๓ เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๔ อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕ ด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐-มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการและคณะ 
๖ รายงานผล มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 

 

๖.  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ 

- ป้ายประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียน 
- ของที่ระลึก 
- จัดท าเอกสาร 

 
๗,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

-   
๗,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 
๕๐๐ 

น.ส.ศุภลักษณ์   
ถูวะการ 

รวม ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
 
๗.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธี ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

๒ เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว้ ประเมินโครงการ แบบประเมิน
โครงการ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีจ านวนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยู่ในเกณฑ์ได้เข้าเรียนตามแผนการ
รับนักเรียนที่ก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.............................................   ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ) 

 
 

ลงชื่อ..................................................หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
(นางชุลีพร  หมันเร๊ะ) 

 
 

               ลงชื่อ..................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสันติกร   รักสองหมื่น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
 

 
 
 
 
 โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(DLIT)  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
สนองแผนยุทธศาสตร์              สองปีแห่งการสร้างความเชื่อม่ัน      ข้อที่ 1 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข้อที่ 2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  
  มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจินตนา สนทะมิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ............................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดข้ึนค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกาลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง ของ
ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 
21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลท าให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้นการจดจ าเนื้อหา
มากกว่า การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียนปรากฎอยู่ในหลายพ้ืนที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือ
ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระการเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่
ทันสมัยและการเข้าถึงได้ล าบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากร
ที่มีกระจัดกระจาย ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็ท าได้ในวงจ ากัด  

ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อย่าง
รวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง  ความ
เข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเรียนการ



๑๐๓ 
 
สอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้กับนักเรียนทุกคน  

จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้าง
โอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์น า
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๒.๓ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) 
สาหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
1) ครูผู้สอน รวมจ านวน  7 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ  
1) ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
2) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ  
๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 

ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางจินตนา สนทะมิโน 

๒. ขั้นด าเนินงาน 
๑) อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
๒) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
๓) นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นางจินตนา สนทะมิโน 

๓. ขั้นสรุป  
๑) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  
๒) กรณีผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ ศึกษาสาเหตุ
และปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และดาเนินกิจกรรม
ต่อไปกรณีผลการประเมินถึงเกณฑ์ รวบรวม
เอกสารหลักฐาน ร่องรอยการทางาน เพ่ือเตรียม
รับการประเมินจากต้นสังกัดและการประเมิน
ภายนอก และทากิจกรรมในตัวชี้วัดอ่ืนต่อไป 

ตลอดปีงบประมาณ นางจินตนา สนทะมิโน 

 
๖.  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ พัฒนาการเรียนการผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ นางจินตนา  
สนทะมิโน 

 
 



๑๐๕ 
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

แบบบันทึก 

๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถ
พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาเป็นผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ต่อไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ................ .........................................    ผู้เสนอโครงการ  
                      (นางจินตนา สนทะมิโน)  
 

 
          ลงชื่อ.........................................................หัวหน้าฝา่ยนโยบายและแผน                     

                    ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 
                            ลงชื่อ.............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                        ( นายสันติกร    รักสองหมื่น ) 
                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 

 
 
ชื่อโครงการ            Open House เปิดประตู……..สู่ตระพังพิทยาคม   
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 1 ,5 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  

 มาตรฐานที่ 4    ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  (4.2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
............................................................................................................................. ............................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล     
 

เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กร
การเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียนดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
ตระพังพิทยาคมมองเห็นความส าคัญในการจัดงานวิชาการ (Open House เปิดประตู......สู่ตระพังพิทยาคม) ให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเครือข่าย ได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมวิชาการต่างๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและใกล้เคียงมีโอกาสร่วมท ากิจกรรมเพ่ือส่งผลต่อการเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔   
  
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและ    
ใกล้เคียงในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      
 ๒.  เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักทั่วไป     
   ๓.  เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนักเรียนใหม่      
     
 



๑๐๗ 
 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคลหรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     
              ๓.๑  เชิงปริมาณ      
                   -  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมแข่งขันทักษะในกลุ่มสาระต่าง ๆ อย่างน้อย  ๑  ครั้ง     
                   -  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐     
 ๓.๒.  เชิงคุณภาพ     
     -  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น    
                   -  การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงใน       
                      การพัฒนาการศึกษา     
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม    
    
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

ธันวาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน ธันวาคม  ๒๕๖๐ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
และคณะครูทุกคน 

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
และคณะครูทุกคน 

๕. นิเทศติดตามก ากับการ
ด าเนินโครงการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๗. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 
 
 ๖.  งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท    
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ                

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ ฟุตซอลสนามเล็ก  

- ปูนขาว   
- น้ าแข็ง    
- กระดาษแข็งท าเกียรติบัตร   

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

  
 

๒,๓๐๐ 

 
 
นายสุวนิตย์  

๒ การแข่งขันจรวดขวดน้ า (ม.ต้น 
ขยายโอกาส และประถมศึกษา) 
เงินรางวัล ๒ ประเภท ๒ ระดับ 
ล าดับที่ ๑ = ๕๐๐ บาท  
ล าดับที่ ๒ = ๓๐๐ บาท  
ล าดับที่ ๓ = ๒๐๐ บาท  
- ซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม   
- กระดาษแข็งท าเกียรติบัตร   

 
 
 

๔,๐๐๐ 
 

 
๒,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 

๖,๒๐๐ 
 
 

นางนัฎฐพร 
และนางสาวศุภลักษณ์  

๓ การทดสอบทางวิชาการ (ชิง
ทุนการศึกษา ม.ต้น ขยายโอกาส 
และประถมศึกษา) 
- ทุนการศึกษา 
ล าดับที่ ๑ = ๕๐๐ บาท  
ล าดับที่ ๒ = ๓๐๐ บาท  
ล าดับที่ ๓ = ๒๐๐ บาท  
ชมเชยที่ ๔-๑๐ คนละ๑๐๐ บาท 
- ถ่ายเอกสารข้อสอบ   
- กระดาษเอ 4   
- น้ าหมึก    
- ซองน้ าตาลใหญ่ขยายข้าง 

 
 
 
 

๗,๒๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๗๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  
 
 
 

๑๒,๔๕๐ 

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

๔ อาหารและเครื่องดื่มท่ีใช้ต้อนรับ ๙,๐๕๐  ๙,๐๕๐ คณะครูทุกคน 
รวม ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  

              
 
 
 
 



๑๐๙ 
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (Open 

House เปิดประตู...สู่ตระพังพิทยาคม) 
รายงานการร่วมงาน แบบรายงาน 

๒ นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
   ๒.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
  ๓.  โรงเรียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากข้ึน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู้เสนอโครงการ  
             ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ.......................................................... หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   

         ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 
                            ลงชื่อ............................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายสันตกิร   รักสองหมื่น ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
 

 

 
 



๑๑๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๑ 
 
 
 
 
 
โครงการ    พัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 2 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  ๒๕60 - กันยายน  ๒๕๖1 
................................................................................................................................................................................................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การท างานจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจใน
การท างานแล้ว ต้องมีเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการให้สถานศึกษาไปสู่ผลส าเร็จ สามารถจัดระบบงานการเงิน
และบัญชีให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆต้องมีอย่าง
พอเพียงในการปฏิบัติงานและสามารถใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเสริมเหล่านี้จะส่งผลดีในการพัฒนา
องค์กรในระดับโรงเรียนให้สูงขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพ่ือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร  และส่วนรวม 
         ๒. เพ่ือจะได้มีวัสดุ  อุปกรณ์ในการบริการอย่างครบครันและเพียงพอ 
         ๓. เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และในระดับชาติต่อไป 
 
๓.  เป้าหมาย 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๑.  มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ครบถ้วนและเพียงพอ 
๒.  มีเอกสารหลักในการบริหารงานของสถานศึกษา จ านวน  ๕  เล่ม 

       ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
           ๑. บุคลากรทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 
           ๒. บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและส่วนรวม 
           ๓. บุคลากรท างานได้สะดวก รวดเร็วทันเวลา เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียนและอ่ืน ๆ   
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 



๑๑๒ 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ   ตุลาคม ๒๕60  

- 
๓๐ กันยายน ๒๕๖1 

นางบุษกร   ศรีพิทักษ์ 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๖.  งบประมาณ     47,237 บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 

- จัดซื้อ/จัดหาหาวัสดุ - อุปกรณ์
ส านักงาน 

      45,737  
 
 

 45,737 นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 

๒ กิจกรรมพัฒนางานการเงินและ
บัญชี 
-จัดซื้อทะเบียน/วัสดุ/ อุปกรณ์งาน
การเงิน 

1,500 
 

- 
 
 

1,500 
 

นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 

 รวม  47,237     47,237  
 
๗.  การประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ มีวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานอย่างครบถ้วน ส ารวจ แบบส ารวจความพึงพอใจ / 

ทะเบียนวัสดุ 
๒ ครูและบุคลากรได้รับการบริการอย่าง

รวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

๓ บุคลากรมีความสุขในการท างาน ส ารวจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

๔ สถานศึกษามีเอกสารหลัก  ถูกต้องตาม
หลักวิชาการบริหาร 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

๕ สถานศึกษาบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 

-ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบการรายงานผล 

-แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
-แบบตรวจสอบการรายงานผล 

 



๑๑๓ 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและส่วนรวม 
 ๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการอย่างเพียงพอ 
 ๓. เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ   
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางบุษกร   ศรีพิทักษ์) 
 
ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
              (นางชุลีพร    หมนัเร๊ะ) 
         

 
ลงชื่อ.......................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๔ 
 
 
 
 

โครงการ   การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 5 
     สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.3)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ   นางบุษกร   ศรีพิทักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕60  –  กันยายน  ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
๑.    หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลและงบด าเนินงานอ่ืน
อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการด้านการศึกษา ปัจจุบันได้ประสบปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนหลาย
อย่างที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน นักเรียนมีความความยากล าบากในการเดินทางมาโรงเรียนเนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจ า
ทางผ่านหน้าโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม มี
รายได้ตามฤดูกาล ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจน จึงให้การสนับสนุนด้านการเงินและทุนทรัพย์แก่สถานศึกษา
ไม่ได้เท่าท่ีควร จึงท าให้โรงเรียนมีความยากล าบากในการพัฒนางานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  โรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน คือยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ สองปีแห่งความเชื่อมั่น”  ดังนั้นงานระดม
ทรัพยากรและกองทุนเพ่ือการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงได้จัดให้มีโครงการการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาข้ึน เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว  
 

๒.   วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือจัดหางบประมาณสนับสนุนงานสวัสดิการบริการรถรับ-ส่ง ให้แก่นักเรียน 
          ๒. เพ่ือระดมทรัพยากรด้านงบประมาณทรัพย์สินมาพัฒนาการศึกษา 
          ๓. เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
       ๓.๑  เชิงปริมาณ 
          ๑. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
          ๒. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 



๑๑๕ 
 
       ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
          ๑. นักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน 
          ๒. ทุกฝ่ายที่ส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
 
๔. พื้นที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นวางแผน 
      ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ขั้นด าเนินการ 
      ๒.๑ ขอรับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กร
ภายนอก 
      ๒.๒ จัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
๓. ประเมินผลโครงการ 
๔. สรุปรายงานผลและเผยแพร่ 
 

ตุลาคม  ๒๕60  –  
กันยายน  ๒๕๖๐1 

 
ผู้บริหารโรงเรียน/นางบุษกร 
 
ผู้บริหารโรงเรียน/คณะกรรมการ 
 
ผู้บริหารโรงเรียน/คณะกรรมการ 
นางบุษกร 
นางบุษกร 

 
๖.  งบประมาณ 

  งบประมาณ   ๑,000  บาท          
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมจัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 
      1,000  

 
 1,000 นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 

 รวม 1,000  1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๑๖ 
 

๗.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้และความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 

ผลผลิต 
๑. โรงเรียนระดมทรัพยากรจัด
สวัสดิการบริการรถรับ-ส่ง 
นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒. โรงเรียนระดมทรัพยากรได้
เพียงพอกับความต้องการ  
ผลสัมฤทธิ์ 
๑. นักเรียนได้รับบริการรถรับ-
ส่ง ตลอดปีการศึกษา 
๒. ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาการศึกษา  

 
-  ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 
- ตรวจบัญช ี
 
 
- ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 - ประเมินความพึงพอใจ 

    
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 - บัญชีการรับบริจาค 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับบริการรถรับ-ส่ง ทุกคนตลอดปีการศึกษา 
๘.๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๘.๓ ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา 

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ  
             (นางบุษกร   ศรีพิทักษ์)                                         
 
 

ลงชื่อ..................................................... หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
         (นางชุลีพร    หมันเร๊ะ )                                           
 
   
                                           ลงชื่อ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 



๑๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๘ 
 
 
 
 
 
โครงการ  พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 2 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข้อที่ 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึง  กันยายน ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พัฒนาบุคคลกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  โดยต้องให้การดูแลช่วยเหลือครูในการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นคนบอกความรู้มาเป็นผู้ชี้
ทางในการแสวงหาความรู้  โดยครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทันสมัย  เพ่ือสามารถแนะแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  มี
ความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา พบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนจึงพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ  ซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  เพ่ือให้ได้คุณภาพนักเรียนตามที่สังคมมุ่งหวัง  
และเป็นก าลังที่ส าคัญที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศในอนาคต    สิ่งส าคัญส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้
การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนเอง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้และทักษะการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ 
 
 

 



๑๑๙ 
 
๓.  เป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๐  ของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ  
๑. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๒. ผู้บริหารมีการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๕. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนประชุมบุคลากร   ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๒. เขียนโครงการ   ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๓. เสนอโครงการ   ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๔. อนุมัติโครงการ   ตุลาคม  ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๖. รายงานผล   กันยายน  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

๔. งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

-ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 
-ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
-ค่าท่ีพัก 

25,๐๐๐.- 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐.- 
 
 

 

นายสันติกร  รักสองหมื่น 
 
 
 
 
นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

๒ อบรมพัฒนาครู 
-ค่าเดินทางไปราชการของครู  จ านวน ๑๐  คน 
-ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
-ค่าท่ีพัก 

 รวม  ๒   กิจกรรม ๕๐,๐๐๐   บาท 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

นิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศ 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู) 
 

ลงชื่.............................................หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
      ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ) 

 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๒๑ 
 
 

               
 

โครงการ  ศึกษาดูงาน 
ลักษณะโครงการ โครงต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข้อที่ 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ     เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………… 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
การศึกษาในปัจจุบันได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง 

ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถพ่ึงตนเองได้ ประสานงานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเสียสละ ดังนั้นการเรียนรู้ ครู
ควรหาวิธีและแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย รู้จักเปิดตัวเองสู่โลกภายนอกศึกษาเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ 
ขยายการท างานแบบมีเครือข่าย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จึงมีความจ าเป็น และส าคัญยิ่งเพ่ือให้ครูได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรง สามารถน ามาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 ๒. วัตถุประสงค์    
๑. เพ่ือศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับสถานที่ที่ส าคัญของประเทศไทย 
๒. เพ่ือศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ที่เก่ียวกับการด าเนินตามโครงการส่งเสริมปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
๓. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้ต่างๆที่ได้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.  เป้าหมาย    
๓.๑  เชิงปริมาณ   

๑.  ครแูละบุคลากรในโรงเรียน จ านวน  ๑๒  คน ร้อยละ ๙๐ ได้ศึกษาเรียนรู้สถานที่ที่ส าคัญ
ของประเทศไทย 

๒.  ครแูละบุคลากรในโรงเรียน จ านวน ๑๒  คน ร้อยละ ๙๐ ไดศ้ึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินตามโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓.  ครแูละบุคลากรในโรงเรียน จ านวน ๑๒ คน ร้อยละ ๙๐ ได้น าความรู้ต่างๆ ที่ได้จาก        
         การศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 
 
 



๑๒๒ 
 

๓.๒  ด้านคุณภาพ  
 ครูทุกคนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

ได้ดียิ่งขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ   - เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร   

-  ล่องเรือแม่น้ าเจ้าพระยา ชมสถานที่ส าคัญ วัดกัลญาณมิตร วัดอรุณราชวราราม 
พระบรมมหาราชวัง   

   -  ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
    
๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๒. เขียนโครงการ  ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๓. เสนอโครงการ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๔. อนุมัติโครงการ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๖. รายงานผล         ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 
๖.  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ -    บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ 
 
๒ 
 
 

ค่าเช่าที่พัก ๒ คืน  
 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ๑๒  คน 
จ านวน  ๓  วัน  

๑๒,๐๘๐ 
     

 ๗,๙๒๐ 
      

 
 

 
 

นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
 
 
 
 
 

 รวม   ๒๐,๐๐๐ - (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 
๗. การประเมินผล 
  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
เกี่ยวกับสถานที่ที่ส าคัญของประเทศไทย 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

๒ ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับ
ความรู้จากการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
ที่เก่ียวกับการด าเนินตามโครงการส่งเสริม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

๓ ร้อยละของครูน าความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..................................................... ......ผู้เสนอโครงการ 
              (นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู) 
 

ลงชื่อ...........................................................หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
               ( นางชุลีพร   หมนัเร๊ะ) 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 

 



๑๒๔ 
 

 
 

 
โครงการ  สัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะโครงการ โครงต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 5 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.3)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60   ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
………………………………………………………………………… 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การประชาสัมพันธ์และการร่วมกิจกรรมอันส าคัญกับชุมชน  มีความจ าเป็นที่โรงเรียนต้องเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารในการด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานยุค
ข่าวสาร IT   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั้ง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ ๒๕๔๕     โรงเรียนต้องมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก  ได้รับการประเมินผลและติดไว้ในที่สาธารณชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ อีกทั้งการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษารูปแบบต่างๆ
ซึ่งได้รับการตอบรับ การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย   โรงเรียนจึงจัดโครงการสัมพันธ์ ชุมชน โดย
เน้นกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
และกิจกรรมเครือข่ายความรู้ 
 

 ๒. วัตถุประสงค์    
๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกรูปแบบ 

 ๒.  เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกัน  
๓.  เพ่ือสร้างผู้ปกครองเครือข่าย  และชุมชน  ร่วมพัฒนาการศึกษา  

  

๓.  เป้าหมาย    
๓.๑  เชิงปริมาณ   

๑.  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในการ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกรูปแบบ   
  ๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกันในวันส าคัญต่างๆ    

๓.  โรงเรียนมีผู้ปกครองเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาทุก 
ระดับชั้นเรียน 
 



๑๒๕ 
 

๓.๒  เชิงคุณภาพ  
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนทุกรูปแบบ  มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกันในวันส าคัญต่างๆ มีผู้ปกครองเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้นเรียน 

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม และชุมชนต าบลควนพัง 
 

๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๒. เขียนโครงการ  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๓. เสนอโครงการ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๔. อนุมัติโครงการ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๖. รายงานผล ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

๖.  งบประมาณ   ๑,๐๐๐ -    บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 

๑ 
 
 

๒ 

กิจกรรมระดมทรัพยากรและ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
กิจกรรมเครือข่ายความรู้ 

๕๐๐ 
     
 

๕๐๐ 
      

 
 

 
 

นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
 
นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 

 รวม   ๑,๐๐๐ -  
 
๗. การประเมินผล  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

๑ 
 

ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๒ ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการก ากับติดตามดูแล 
ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๓ ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 



๑๒๖ 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุก
รูปแบบ  มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกันในวันส าคัญต่างๆ มีผู้ปกครองเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู) 
 

ลงชื่อ...........................................................หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  
              ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ) 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 
 
 
 
 
โครงการ  พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น      ข้อที่ 3 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
.....................................................................................................  
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ให้การบริการด้านข่าวสาร ข้อมูล ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้ายนิเทศ แผนภูมิสายงาน ท าเนียบบุคคลในโรงเรียน  รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และช่วยให้การท างานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจ าเป็นจะต้องพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีความพร้อมในด้านดังกล่าว 
 

๒. วัตถุประสงค์    
๑. เพ่ือให้บริการด้านข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากร 

 ๒. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการค้นหา 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให้ตรงกับภาระหน้าที่งานของแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบอย่างเป็นปัจจุบัน 
 ๔.เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ร้อยละ ๘๕กลุ่มบริหารงานบุคคลให้บริการด้านข่าวสาร 

ต่างๆแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
๓.๑.๒ ร้อยละ  ๙๐กลุ่มบริหารงานบุคคลมีข้อมูลของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
๓.๑.๓ ร้อยละ  ๙๐กลุ่มบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน   
 

๓.๒เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑กลุ่มบริหารงานบุคคลมีความพร้อมในด้านข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
๓.๒.๒กลุ่มบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนที่ชัดเจน 
๓.๒.๓บุคลากรมีความม่ันใจในการท างาน 
 



๑๒๘ 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร   ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๒. เขียนโครงการ   ตุลาคม  ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๓. เสนอโครงการ   ตุลาคม ๒๕๖๐ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๔. อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๐ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๖. รายงานผล   กันยายน  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

๖. งบประมาณ ๑,๓๕๖  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ป้ายข้อมูล

บุคลากร ภายในโรงเรียนตระพังพิทยา 
๑,๓๕๖  .- 

 
นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

 รวม  ๑   กิจกรรม ๑,๓๕๖  บาท 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๘๕กลุ่มบริหารงานบุคคลให้บริการด้านข่าวสาร
ต่างๆแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๙๐กลุ่มบริหารงานบุคคลมีข้อมูลของบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน 

ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๙๐กลุ่มบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 

ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  มีข้อมูล ข่าวสาร กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรอย่างเป็นปัจจุบัน 
  ๒.  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน   
  ๓. บุคลากรมีความม่ันใจในการท างานมากข้ึน 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

          ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู) 

 
           ลงชื่อ....................................................หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

             ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ) 
 
  

   ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสันติกร   รักสองหมื่น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
โครงการ  คุณธรรมน าชีวิต 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน (2.2) 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมจิตร  จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕60 -  กันยายน  ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ผู้คนส่วนใหญ่

สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อหลาย ๆ ทางไม่ว่าจะเป็นสื่อในประเทศไทยและจากต่างประเทศทั้งทาง
โทรทัศน์  นิตยสาร  และที่ส าคัญคือสื่อจากอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลกโดยไม่จ ากัด  
ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนี้มีหลากหลายรูปแบบ  มีทั้งข้อมูลที่ดีและไม่ดี  ถูกต้องและไม่ถูกต้อง  เป็นอันตรายและ
ไม่เป็นอันตราย  ท าให้ประชากรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมและค่านิยมทางด้านวัตถุจากต่างชาติไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม  ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศไทยมิใช่น้อย  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมและค่านิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลให้สภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรของพ่อ แม่ก็
น้อยลง  ท าให้เยาชนในชาติกลายเป็นเยาวชนที่มีปัญหา ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดีงาม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเห็นควรเร่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็น
ไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทย  ได้เรียนรู้  เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง  โดยมุ่งให้ความส าคัญต่อการ
จัดกิจกรรมที่เน้นภารกิจใน ๓ ด้าน (๓ D) ได้แก่  ด้านประชาธิปไตย (Democracy) คือ มีความตระหนัก  เห็น
ความส าคัญ  ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย  
(Decency) คือ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีงาม  รู้รับผิดชอบชั่วดี  มีความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย  
ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต  ด้านการมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-free) คือ รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพ
ติด  จากนโยบายดังกล่าวทุกคนทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ  เอกชน  โรงเรียน  สถาบันครอบครัว  ต้องช่วยกัน อาจต้อง
ใช้เวลานาน ในการกล่อมเกลา ฝึกอบรมบ่มนิสัย ต้องใช้เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบในการ



๑๓๒ 
 
ที่จะพัฒนาให้นักเรียน  เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีโรงเรียนและสังคมต้องการ  เพื่อให้เยาวชน
เหล่านี้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ทางโรงเรียนตระพังพิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา   ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวไทยมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษานี้ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความส านึกในความเป็นไทย 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็นพลเมืองที่

ดีของไทยและพลเมืองของโลก 
๔.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ

สังคมอย่างสม่ าเสมอ 
๕.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๖.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

          ๑. นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
๓. ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ

ที่ถูกต้องสร้างสรรค์ 
๔. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน

กิจกรรมต่างๆมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกัน
ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์  มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมชี้แจงโครงการ  ต.ค. 60 
– 

ก.ย. ๖1 

  นายสมจิตร  จันทา 
 ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 



๑๓๓ 
 
๖.  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ของชาติ 
-  ซื้อเทียนจ าน าพรรษา 

 
3,๐๐๐ 

 
- 

๕,๐๐๐  
นายสมจิตร  จันทา 

๒ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  หิ้วปิ่นโตไปวัด 

2,000 -   
นางนัฎฐพร 

 รวม   ๒  กิจกรรม ๕,๐๐๐  บาท  
 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที 

ตรวจสอบบันทึกความดี 
การสังเกตพฤติกรรม 

เกณฑ์บันทึกความดี 
แบบการสังเกตพฤติกรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์ 

การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบการสังเกตพฤติกรรม 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบการสังเกตพฤติกรรม 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในกิจกรรมต่างๆมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่
ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์  มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

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

               (นายสมจิตร  จันทา)  
 

 
ลงชื่อ........................................................หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

               (นางชุลีพร  หมันเร๊ะ)  
 
                                        

 ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                           
                  (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 
 

 
 

 
โครงการ  ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์     สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
    สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพผู้เรียน (1.2) 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.5) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม    ๒๕60   -    กันยายน   ๒๕๖1    
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมี  
จุดหมายให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในสภาพสังคม  
ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเยาวชนได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากข้ึน ในขณะเดียวกันความ
เสื่อมทางจิตใจก็ทวีเพ่ิมมากยิ่งขึ้นจนน่าวิตก และก็ให้เกิดปัญหามากมายเช่นปัญหายาเสพติด ขาดคุณธรรม
จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม   หมกมุ่นในอบายมุข     ขาดความ
ซื่อสัตย์ ขาดความกตัญญูกตเวที จึงท าให้สังคมไทยเกิดวิกฤตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียน
ตระพังพิทยาคม จึงเห็นว่าการเสริมสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นวิธีการ  
ที่จะช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ เป็นการสร้างชาติให้มั่นคงในอนาคต จึงจัดให้มีการเข้าค่ายฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถน าหลักธรรมมาขัดเกลาจิตใจ สร้างความส านึก ใน
ความเป็นคน ความเป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติบ้านเมือง น าความสุขมาสู่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
สืบไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
                        ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให้กับผู้เรียน 
        ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และได้ชื่อว่าเป็นผู้มี  
           คุณธรรมไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ) 
 ๓.๑   เชิงปริมาณ 
  -  นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 



๑๓๖ 
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๑.   นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้พัฒนาจิตใจและนิสัยที่ดีงาม 
 ๒.  นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีและช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่กัน 
                     ๓.  เกิดสันติสุขแก่ส่วนตัวและส่วนรวม 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ     โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

๕.   วิธีด าเนนิการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕60 นายสมจิตร  จันทา 
๒.  เขียนโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นายสมจิตร  จันทา 
๓.  เสนอโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นายสมจิตร  จันทา 
๔.  อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นายสันติกร   รักสองหมื่น 
๕.  ด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖1 นายสมจิตร  จันทา 
๖.  รายงานผล กันยายน ๒๕๖1 นายสมจิตร  จันทา 
 
๖.  งบประมาณ  1๕,๐๐๐    บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ เข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม 
-  ค่าเช่าเหมารถโดยสาร  ไป – กลับ 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 
-  ค่าบ ารุงสถานที่ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
5,000 
5,000 

 

1๕,๐๐๐ นายสมจิตร  จันทา 

 รวม 1๕,๐๐๐   
 
๗.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม

ที่เด่นชัด 
การสังเกต แบบบันทึก 

 
 
 
 



๑๓๗ 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  - นักเรียนได้เข้าค่ายฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                  - นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้พัฒนาจิตใจและนิสัยที่ดีงาม 
                  - เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติต่อไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

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

               (นายสมจิตร  จันทา)  
 

 
ลงชื่อ........................................................หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

               (นางชุลีพร  หมันเร๊ะ)  
 
                                        

 ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                           
                  (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๘ 
 
 

 
 
 
โครงการ           โรงเรียนส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 2 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.1)  
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.2) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม  ๒๕60 –   กันยายน  ๒๕61 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  133/4  หมู่ที่  6 ต าบลควนพัง  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80130 โทรศัพท์  075-466788   โทรสาร  075-466788 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  6  มีเขตพ้ืนที่บริการ 
8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 8  ต.ควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพชุมชนโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนมีลักษณะ   เป็นสวนยางพารา  มีบ้านพักอาศัยอยู่ในสวนยาง  ริมถนนใหญ่ด้านข้างโรงเรียน  มี
บ้านเรือนค่อนข้างมาก  มีประชากรประมาณ   ๑,๒๐๐   คน   บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่   สวน
ยางพารารอบทั้งสี่ทิศ    มีถนนด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียน  อาชีพหลักของชุมชน คือ   รับจ้างติดตายาง  ท า
สวนยางพารา   เนื่องจากมีการเพาะกล้ายางพาราแล้วจ้างติดตาเพ่ือจ าหน่ายต่อไป  บางส่วนที่มีที่ดินมาก  ได้
ปลูกยางพาราแล้วกรีดยางเองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เป็นที่รู้จักทั่วไปคือ 
การท าบุญเดือนสิบ การรดน้ าผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์  การไปวัดท าบุญในวันพระ ซึ่งมีวิถึการด าเนินชีวิตที่
พอเพียงและเรียบงานตามแบบคนชนบท   

จากข้อมูลปัจจุบัน ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม  (คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) ผู้ปกครองมีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 100 ส าหรับ
อาชีพหลักของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละ ของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) ผู้ปกครอง มีอาชีพรับจ้างเป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41 – 60 รองลงมี มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20 – 40 และ มีอาชีพค้าขาย ไม่
มีอาชีพ และอ่ืน ๆ คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 20    

จากสภาพบริบทของโรงเรียนตระพังพิทยาคม ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอาชีพ และการศึกษา
ของผู้ปกครองนักเรียน แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ขาดโอกาส และมีฐานะยากจน ดังนั้ น 
โรงเรียนมีจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้



๑๓๙ 
 
นักเรียนได้ซึมซับ ความรู้ หลักการ และแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ปัจจุบันโรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้จัดท าสวนยางพาราในเนื้อที่  ๕  ไร่  และปลูกปาล์มน้ ามันใน
บริเวณรอบรั้วโรงเรียนและรอบสระน้ าของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับให้นักเรียนได้ปลูกพืชผัก
เพ่ือรับประทานเองและเหลือส่งจ าหน่ายในชุมชนบริเวณโรงเรียน ปลูกมะนาวพันธุ์ จ านวน 60 ต้น  เพ่ือที่จะใช้
เป็นที่ฝึกงานเกษตร  รวมทั้งการจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  ให้นักเรียนได้มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท าอาชีพ
เกษตรกรรม  และรู้จักการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับโรงเรียนมีรายได้จากการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนตระพังพิทยาคม จึงได้ด าเนินการโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  ต าบลควนพัง  อ าเภอร่อน
พิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์  
   ๑.  เพ่ือส่งเสริมเพ่ือน้อมน าหลักเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านเกษตรกรรม   
    ๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยในการท างานที่ดี  และตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.  เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน และแปลงพืชผักสวนครัวของโรงเรียน 
   ๔.  เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้ในการน ามาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 
              ๓.๑   เชิงปริมาณ  
    - บ ารุงรักษาแปลงปลูกมะนาวพันธุ์ 

- บ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน 
- บ ารุงรักษาต้นยางพาราในพ้ืนที่  ๕  ไร่ 

    - บ ารุงรักษาต้นปาล์มน้ ามันในบริเวณโรงเรียน 
    - บ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน 
    - นักเรียนทุกคนได้ฝึกลักษณะนิสัยการออม 
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
     -  นักเรียนมีทักษะทางด้านเกษตรกรรม 
     -  นักเรียนมีนิสัยในการท างานที่ดีและตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  นักเรียนเห็นคุณค่าของลักษณะนิสัยการออม 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน  ๒๕60 นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕60 นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๗. จัดท ารายงานและเผยแพร่ กันยายน  ๒๕61 นางนัฎฐพร   บุญกอง 

 
๖. งบประมาณ  5,๐๐๐    บาท   
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 

ที ่
 

กิจกรรม 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุนฯ 

เงินเรียน
ฟรีฯ 

๑ พัฒนาสวนยางพาราโรงเรียน 

-ซื้อปุ๋ยบ ารุงต้นยางพารา 

-ซื้อยาฉีดหญ้าในสวนยาง 

-ค่าจ้างฉีดหญ้า 

1,0๐๐.- - 1,0๐๐.- นางนัฎฐพร 

๒ พัฒนาสวนปาล์มน้ ามันโรงเรียน 

-ซื้อพันธุ์ปาล์มเพ่ิมเติม 

-ซื้อถุงเพาะปาล์ม 

-ซื้อปุ๋ยบ ารุงต้นปาล์ม 

1,๕๐๐.- - 1,๕๐๐.- นางนัฎฐพร 

๓ พัฒนาแปลงปลูกพืชผักสวนครัว 

-ซื้อปุ๋ยบ ารุงพืชผักสวนครัว 

-ซื้ออุปกรณ์พัฒนาแปลงพืชผักฯ 

1,0๐๐ - 1,0๐๐ นางนัฎฐพร 

๔ จัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

-ซื้อมูลไก่ท าปุ๋ยหมัก 

-ซื้อกากน้ าตาลท าน้ าหมักชีวภาพ 

1,5๐๐ - 1,5๐๐ นางนัฎฐพร 

๕ กิจกรรมออมทรัพย์พัฒนาชีวิต 

-จัดท าสมุดออมทรัพย์ 
- - - น.ส.วิไลวรรณ 

รวม 5,๐๐๐.- - 5,๐๐๐.-  

 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด 

๑ บ ารุงรักษาต้นยางพาราในพื้นที่  ๕  ไร่ รายงานการจัดการ แบบรายงาน 

๒ บ ารุงรักษาต้นปาล์มน้ ามันในบริเวณ
โรงเรียน 

รายงานการจัดการ แบบรายงาน 

๓ นักเรียนได้ปฎิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  มีสวนยางพาราในพ้ืนที่  ๕  ไร่  ที่ได้รับการพัฒนา 
   ๒.  ต้นปาล์มน้ ามันในบริเวณโรงเรียนได้รับการพัฒนาและให้ผลผลิตที่ดี 
 ๓.  นักเรียนมีทักษะทางด้านเกษตรกรรม 
      ๔.  นักเรียนมีนิสัยในการท างานที่ดีและตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕.  นักเรียนเห็นคุณค่าของลักษณะนิสัยการออม 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................    ผู้เสนอโครงการ  
               ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ..........................................................   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

          ( นางชุลีพร   หมันเร๊ะ )     
 
 
 
                           ลงชื่อ............................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
 

 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 
 
 
โครงการ                  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพผู้เรียน (1.2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  ๒๕60 –  กันยายน  ๒๕๖1 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
                     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีจุดหมายให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการออกก าลังกายดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี การ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกสถานที่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ โรงเรียนก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่สามารถ
ส่งเสริมสุขภาพได้ตัวนักเรียนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการที่จะเป็นผู้น าในด้านสุขภาพ ทางกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนเพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นให้นักเรียน
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้มีความรู้ความเข้าใจในสุขภาพของตนเอง ตลอดจนได้น าความรู้ไป
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์    
                       ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกของนักเรียนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ในด้านสุขภาพ 
                       ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ เกี่ยวกับการบริโภค การออกก าลังกาย การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ภายในโรงเรียน 
                      ๓. เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเก่ียวกับด้านสุขภาพของตนเองและชุมชน 
                      ๔.  เพ่ือจะได้มีเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลอย่างเพียงพอส าหรับไว้บริการ 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ ) 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                        - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

   - นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ภายในโรงเรียน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
       - นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 



๑๔๓ 
 
                           -. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปลอดสารเสพติด 
                           -. นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนประชุมบุคลากร  ต.ค. ๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๒. เขียนโครงการ  ต.ค. ๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๓. เสนอโครงการ ต.ค. ๒๕60 – พ.ย.๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๔. อนุมัติโครงการ พ.ย.๒๕60 นายสันติกร   รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พ.ย.๒๕60 –  ก.ย.๒๕๖1 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๖. รายงานผล ก.ย.๒๕๖1 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
 
๖. งบประมาณ             3,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ ค่ายาเวชภัณฑ์ 3,๐๐๐  3,๐๐๐  
 รวม 3,๐๐๐ - -  

 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

สังเกต แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

๒  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บและปลอดสารเสพติด 

สังเกต  แบบประเมิน 

๓ นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 

สังเกต การปฎิบัติ  แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
             ๒. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปลอดสารเสพติด 
             ๓.  นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 



๑๔๔ 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข )  
 

 
ลงชื่อ........................................................  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

        (นางชุลีพร      หมันเร๊ะ)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๕ 
 

 
 
 
โครงการ                  ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน (1.2) 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2) 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.5)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  ๒๕60 –  กันยายน  ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การที่จะท าให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น คนในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

ที่สังคมก าหนดขึ้น ควบคู่กับความมีระเบียบวินัย ซึ่งหากขาดระเบียบวินัยแล้ว สังคมอาจเกิดความสับสนวุ่นวาย
ได้ได้ ดังนั้นการสร้างระเบียบวินัยในสังคมจึงจ าเป็นต้องวางรากฐานให้กับเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 
เด็กจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติ เด็กควรได้รับการเรียนรู้ อบรม ฝึกหัดวินัยให้มี
ความพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์ จึงจะมีความสุขความเจริญต่อไปในวันข้างหน้า และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครองและวัฒนธรรม 
ดังนั้นวินัยจึงเปรียบได้กับหลักธรรมที่คอยควบคุมจิตใจของมนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี และรู้จักประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของชาติ ถือว่า เป็นผู้ที่รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่าง  จากผู้ใหญ่และเป็นก าลัง
ของชาติอย่างแท้จริง ถ้าเด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว ไม่เคย
ค านึงถึงผู้อ่ืน ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เคยเกื้อกูลหรือมีน้ าใจต่อกัน หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ ขาดการอบรม
กล่อมเกลาในด้านคุณธรรมในการด าเนินชีวิตเพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว เราจะหวังให้อนาคตของชาติก้าวหน้า
ไกลไปได้อย่างไร ถ้าสังคมหรือชาติของเรามีคนชั่วเพียงคนเดียวก็ย่อมท าให้กระทบกระเทือนไปถึงทุกคน ทุกจุด
ในสังคมได้ ฉะนั้น โรงเรียนจึงมีความส าคัญในการเตรียมตัวเด็กให้เติบโตขึ้นเพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมให้
ตระหนักในปัญหาของสังคม รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพเชื่อฟังกฎหมาย มีระเบียบวินัย ยอมรับฟังเหตุผล
ของผู้อ่ืน รู้จักสร้างสวัสดิภาพให้แก่สังคม ส่งเสริมให้รู้จักหาความสุขให้แก่ส่วนรวม ขจัดความเห็นแก่ตัว มักได้ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพื่อเตรียมคนหรือส่งเสริมคนเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่จัดเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางด้านก าลังกายและก าลังใจ มี
ศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ สร้างงานให้กับตนเองได้ รู้จักประหยัด มีความนิยม
ไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักชาติ ตระหนักในความมั่นคงปลอดภัยของชาติและการมีส่วนร่วมในการ
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ปกครองประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญมากส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนา
อย่างประเทศไทย 

แนวปฏิบัติในการปลูกฝัง “วินัย” ให้นักเรียนนั้น เป็นเจตนาที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งในพฤติกรรมที่แสดงออกในส่วนตน และที่แสดงออกต่อส่วนรวม ปัญหาของการไม่มีวินัย
ของคนในชาติ จะเห็นได้จาก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
แก่งแย่งข้ึนรถ ลงรถประจ าทาง การแต่งกายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ปัญหานักเรียนขาดความมีวินัย เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในเด็กระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่งอาจเกิดอารมณ์รุนแรง และมีปัญหาในการปรับตัว 
เนื่องจากการพัฒนาทางร่างกาย และสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่นักเรียน ท าให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ได้พบ
เห็นจากสื่อเทคโนโลยี ซึ่งท าให้เยาวชนขาดความมีวินัย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใช้เครือข่ายการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เสริมสร้างวินัยและสนับสนุนให้นักเรียนประกอบความดี  ซึ่งตรงกับแนวทางปฏิบัติงานตามรอยพระยุคล
บาท ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “จะต้องฝึก ต้องสร้างวินัยในตนเองส าหรับควบคุมประคับประคองให้สามารถ
ปฏิบัติความดีได้อย่างเหนียวแน่นตลอดต่อเนื่อง  มิให้ขาดตอนหรือขาดวิ่นลง และต้องมีวินัยเคร่งครัด มีความ
ขยันพากเพียร มีความกล้าหาญอดทน และมีสติยั้งคิดอย่างสูง” พฤติกรรมที่ไร้ระเบียบวินัยของนักเรียนเป็น
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตัวของนักเรียนโดยตรงและยังส่งผลไปถึงการพัฒนางานต่าง ๆ ให้ขาดประสิทธิภาพไป
ด้วย การมีระเบียบวินัยจึงเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม และเป็นสิ่งที่จ าเป็นทุกคนที่จะท าให้
ควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และสังคม รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งของคนไทย 
ทุกคนต้องตระหนักและด าเนินการเพื่อให้ชาติบ้านเมืองสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลก มีจุดยืนและ
ทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับรากเหง้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สามารถน าพา
สังคมและประเทศชาติก้าวไปพร้อมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมั่นคงและสงบสุข  

ดังนั้น พฤติกรรมด้านวินัย หรือระเบียบวินัย  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อเด็กในระยะยาว ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเสียแต่เริ่มแรก 
โอกาสที่จะประสบปัญหาชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั้นสูงมาก เช่น ปัญหาการเรียนล้มเหลว ปัญหา
ความก้าวร้าว ปัญหาการซึมเศร้า และปัญหาเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ทั้งนี้ ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักใน
ภาระหน้าที่ ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน โดยจะต้องศึกษาหารูปแบบและวิธีการในการปลูกจิตส านึกให้แก่
นักเรียนในด้านความมีวินัย เพราะหากนักเรียนขาดความมีวินัยจะท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียน การปฏิบัติตนใน
สังคม และการด ารงชีวิตในสังคม หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นภาระของสังคมไปในที่สุด 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามให้แก่นักเรียน โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การอบรม การฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  โรงเรียนจึงตระหนักในบทบาทหน้าที่  ซึ่ง
นอกจากจะให้ความรู้แล้วโรงเรียนยังเป็นสถาบันที่ส าคัญที่จะต้องให้การอบรมปลูกฝัง  ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเป็น   
ผู้มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตและค่านิยมท่ีดีงาม  ซึ่งจะได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 นักเรียนปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่

ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
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2.2 นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและรับผิดชอบในการ
ท างาน   
   2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

2.4 นักเรียนมีความสุขภาวะที่ดี (วินัยต่อตนเอง) 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ในระดับดีขึ้นไป 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป 

3.1.3 นักเรียนร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการมีมีสุขภาวะที่ดี ในระดับดีขึ้นไป 
3.1.5 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
3.2.2 นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
3.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.2.4 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วย 
3.2.5 นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 60 

– 
ก.ย. ๖1 

นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
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๖.  งบประมาณ    8,๐๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  รวม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ เข้าร่วมอบรมการส่งเสริมวินัย

นักเรียน 
-  ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

6,000 - 6,000 นายสุวนิตย์  
จิตต์ส ารวย 

2 จัดกิจกรรมในโรงเรียน 2,000  2,000  
 รวม   2  กิจกรรม ๘,๐๐๐ - 8,๐๐๐  
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

สังเกต แบบสังเกต 

๒. นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สังเกต แบบสังเกต 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ 
๔. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี บันทึกข้อมูล แบบบันทึก 
5. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย บันทึกข้อมูล แบบบันทึก 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
2. นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอโครงการ  
            (นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 

 
ลงชื่อ........................................................  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

        (นางชุลีพร      หมันเร๊ะ)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2)  
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.5)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕60 -  กันยายน  ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบัน ปรากฏนักเรียนที่มีปัญหาในหลายด้าน  ทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  สิ่งแวดล้อมและยาเสพติด  ท าให้โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแลนักเรียน  ต้องรู้จักนักเรียนรอบด้าน  
เพ่ือสามารถส่งเสริม  พัฒนานักเรียนได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้าน
วิชาการ  โรงเรียนได้ด าเนินการส ารวจพบว่า  ยังมีนักเรียนทุกระดับชั้นที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมขึ้น  เพ่ือพัฒนานักเรียน  และแก้ ไข
ปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน  และพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง  ในการรู้จักนักเรียน
รายบุคคลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนน าผลการ
ด าเนินงาน  ข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ  ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา  
๒๕๕๖  อาทิ  กิจกรรมจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน  กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายชั้นเรียน  หากโครงการนี้ส าเร็จลงจะช่วยให้ครู ผู้ปกครอง  ใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล  ในการคัดกรองนักเรียน  ดูแล  ช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนได้ในทางที่ถูกต้อง  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วม 
ส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้าน จิตใจ  อารมณ์ สังคม สุขภาพ  วิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือ เป็น
คนเก่ง  คนดี และมีความสุขต่อไป 

๒. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

 ๓. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 



๑๕๐ 
 
๓.  เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
เชิงด้านคุณภาพ  

                โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 60 

– 
ก.ย. ๖1 

นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๖.  งบประมาณ    9,๐๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000 - 6,000 นายสุวนิตย์  

จิตต์ส ารวย 
2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ี
ใช้ในการต้อนรับ 

 
3,๐๐๐ 

 
- 

 
3,๐๐๐ 

นายสุวนิตย์  
จิตต์ส ารวย 

รวม 9,000  
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

วัดแววความสามารถและ
ความถนัด 
สังเกต 

แบบวัดแววความสามารถ
ความถนัด 
แบบสังเกต 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้
นักเรียนเลือกร่วมกิจกรรม
ตามความถนัด ความสนใจ 

โครงการ/กิจรรม 
แบบส ารวจความสนใจร่วม
กิจกรรม  สังเกต 

๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๔. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอโครงการ  
            (นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 

 
ลงชื่อ........................................................  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

        (นางชุลีพร      หมันเร๊ะ)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                           (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 
 
 
 
 

โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานนักเรียน)   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1   คุณภาพผู้เรียน (1.2)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕60 -  กันยายน  ๒๕๖1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียนขึ้นเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้น า  มีความรักสามัคคี  เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพ้ืนฐาน
ในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพ่ือในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตาม 
ระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                  

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ 
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย                                                                                                                                                           

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ี 
ถูกต้อง                                

2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับ 
     ความคิดเห็นของคนอ่ืน                                                                                                                                                                   
                                                  

๓.  เป้าหมาย  
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๑) นักเรียน จ านวน 130 คน  
   ๒) มีประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 



๑๕๓ 
 

   ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   ๑) เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย                                                               
         2) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหน้าที่ของตนเอง 
   3) ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมมคีะแนนความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 60 

– 
ก.ย. ๖1 

นายสมจิตร  จันทา 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๖.  งบประมาณ    1,๐๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ ค่าวัสดุ 

-กระดาษบัตรลงคะแนน 
-คูหาลงคะแนน 
-ปากกา 
-ปากกาเมจิก 
-กระดาษบรุฟ 

500 - 500 นายสมจิตร  
จันทา 

2 กิจกรรมประชุมกรรมการ
นักเรียน 
-จัดท าเอกสาร 

 
500 

 
- 

 
500 

นายสมจิตร   
จันทา 

 รวม   2  กิจกรรม 1,๐๐๐ - 1,๐๐๐  
 
 
 
 



๑๕๔ 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ของนักเรียนมีความเข้าใจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง  

- สอบถาม 
 
 
- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง 
8.2  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
8.3  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
8.4  นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
8.5  นักเรียนรู้และเข้าใจการท างานเป็นหมู่คณะ  

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอโครงการ  
            (นายสมจิตร  จันทา)  
 

 
ลงชื่อ........................................................  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

        (นางชุลีพร      หมันเร๊ะ)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
      
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
 
โครงการ  โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 4 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  (2.1,2.2)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมจิตร  จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องได้รับการดูแลแก้ไข โดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมาก ขึ้น
อย่างรวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปัญหาขยะ ท าให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไม่สะอาด จึงคิดหาวิธีการเพ่ือ  แก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยการคัดแยกขยะด้วยนักเรียนเพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถ  สร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะนี้ขึ้นโดยมีการ  บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วม 
ส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้าน จิตใจ  อารมณ์ สังคม สุขภาพ  วิชาการ  และเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือ เป็น
คนเก่ง  คนดี และมีความสุขต่อไป 

๒ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

 ๓. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
๓.  เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
ด้านปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๓ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

จ านวน ๑๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม  
                ด้านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการลด

และคัดแยกขยะ และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 



๑๕๖ 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๐ 

– 
ก.ย. ๖๑ 

นายสมจิตร  จันทา 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๖.  งบประมาณ    ๕,0๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี  

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขยะ 

2,5๐๐ - 2,5๐๐ นายสมจิตร  
จันทา 

๒ ค่ารถรับ - ส่งในการศึกษาดู
งาน 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ นายสมจิตร  
จันทา 

๓ เอกสาร,ภาพถ่าย, รูปภาพใน
การจัดกิจกรรม 

 
๕๐๐ 

 
- 

 
๕๐๐ 

นายสมจิตร  
จันทา 

 รวม   3  กิจกรรม ๕,0๐๐ - ๕,0๐๐  
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน การให้ความร่วมมือ แบบบันทึกการให้ความ

ร่วมมือ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาสร้างความรับผิดชอบของ
นักเรียน 

ความรับผิดชอบต่อเขตพ้ืนที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

แบบบันทึกความรับผิดชอบ
ต่อเขตพ้ืนที่ 

๓. จัดระบบควบคุมติดตาม ประเมินความต่อเนื่องในการ แบบประเมินการท างาน 
๔. ผลส าเร็จการด าเนินการตามโครงการ ประเมินความพึงพอใจ

ผู้เกี่ยวข้อง 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



๑๕๗ 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                โรงเรียนมีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะมีผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความรับผิดชอบและความสนใจของผู้เรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ  
              (นายสมจิตร  จันทา)  

 
 
ลงชื่อ....................................................... หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

              (นางชุลีพร    หมันเร๊ะ)  
 
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                           
               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 
 

 
 

 
โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์    สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 2 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕60 -  กันยายน  ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาสิ่งต่างๆภายในสถานศึกษา ให้สมบูรณ์และดีขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่จะท าให้
สถานศึกษานั้นมีความเจริญตามที่สังคมต้องการ งานอาคารสถานที่ก็เป็นงานหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนา
ให้กับสถานศึกษานั้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศในการเรียนการสอน ส่งเสริมด้าน
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค เช่น จัดน้ าดื่มน้ าใช้ 
จัดตกแต่งอาคารห้องเรียน ห้องส านักงาน สถานที่ และสิ่งอื่นๆ ที่เอื้อเฟ้ือต่อการเรียนของครูและนักเรียน  
 
๒.  วัตถุประสงค ์
              ๑.  เพ่ือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร และส่วนรวม 
              ๒.  เพ่ือจะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างครบครัน 
              ๓. เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติต่อไป 
 
๓.  เป้าหมาย  
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  -ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   -การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร และส่วนรวม  
                      - มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างครบครัน 
             - เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติต่อไป 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 



๑๕๙ 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. 60 

– 
ก.ย. ๖1 

นายสมจิตร  จันทา 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๖. งบประมาณ            67,594   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 
เรียนฟรี 

๑ วัสดุเพื่อใช้ซ่อมอาคาร,พัฒนาสถานท่ีให้เหมาะสมและเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนการสอน 

55,๐๐๐ - นายสมจิตร  จันทา 

๒ น้ ามันเบนซินใช้กับเครื่องตัดหญ้า 5,๐๐๐ - นายสมจิตร  จันทา 
๓ ค่าปุ๋ยเพ่ือบ ารุงรักษาต้นไม้ให้สมและสวยงาม 7,954 - นายสมจิตร  จันทา 
 รวม   ๓  กิจกรรม 67,594    -  
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้ง 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

๒. ร้อยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร และส่วนรวม  
          -  มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างครบครัน 
 -  บริเวณอาคารสถานที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน 



๑๖๐ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ  
              (นายสมจิตร    จันทา)  

 
 
ลงชื่อ....................................................... หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

              (นางชุลีพร    หมันเร๊ะ)  
 
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                           
               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ   พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์    สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 2 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข้อที่ 2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (2.2) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3.4) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  ๒๕60   -   กันยายน    ๒๕๖1 
............................................................................................................................. ................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานต่างๆ ย่อมเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และมีเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ต่างๆ อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานจะท าให้นักเรียนมีความรู้ ตลอดจนท าให้เกิดผลดีในการพัฒนา
องค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.   เพ่ือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรียนและส่วนรวม 

 ๒.  เพ่ือจะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างครบครัน 
 ๓.  เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติ 
 
 ๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอย่างหลากหลายตามศักยภาพของตนเอง 
  ๒.  โรงเรียนมีสื่อโสตทัศนศึกษาท่ีครบถ้วน 
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
  ๒. นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ     โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 



๑๖๒ 
 
๕.   วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕60 คณะครูทุกคน 
๒. เขียนโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นายสมจิตร   จันทา 
๓.  เสนอโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นายสมจิตร   จันทา 
๔.  อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕.  ด าเนินการ   ตุลาคม  ๒๕60  

 -    กันยายน  ๒๕๖1 
นายสมจิตร  จันทา 

และคณะครู 
๖.  รายงานผล กันยายน  ๒๕๖1 นายสมจิตร   จันทา 
 
๖.  งบประมาณ      1๐,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รายได้สถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ จัดซื้อ-ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
งานโสตทัศนศึกษา 

10,000 -    10,000 นายสมจิตร  จันทา 

๒ เสียงตามสาย  -  นายสมจิตร  จันทา 
 รวม 10,000 - 10,000  
  
๗.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 

๑ ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างอย่างหลากหลายตามศักยภาพของ
ตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒ ร้อยละของบุคลากรได้ใช้สื่อโสตทัศนศึกษา ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  เพ่ือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นักเรียนและส่วนรวม 
 ๒.  เพ่ือจะได้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างครบครัน 
 ๓.   เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ  
              (นายสมจิตร    จันทา)  

 
 
ลงชื่อ....................................................... หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

              (นางชุลีพร    หมันเร๊ะ)  
 
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                           
               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 
 

 
โครงการ  บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่น       ข้อที่ 2 
   สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  (4.3) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60   ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มงานที่ท าหน้าที่ให้การบริการด้านข่าวสาร ข้อมูล ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้ายนิเทศ แผนภูมิสายงาน ท าเนียบบุคคลในโรงเรียน  รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และช่วยให้การท างานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจ าเป็นจะต้องพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีความพร้อมในด้านข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ 
 

 ๒. วัตถุประสงค์    
๑.  เพ่ือให้บริการด้านข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการค้นหา 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให้ตรงกับภาระหน้าที่งานของแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบอย่างเป็นปัจจุบัน 
 ๔. เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  

 
๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
  ๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรอย่างเป็นปัจจุบัน 
  ๒. มีแผนภูมิสายงานที่เป็นปัจจุบัน 

๓.๒  ด้านคุณภาพ  
๑. บุคลากรมีความม่ันใจในการท างาน 

  ๒. สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 
 
 ๔.  พื้นที่ด าเนินการ  กลุ่มบริหารงาน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  
 



๑๖๕ 
 
 
๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
  

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร   ตุลาคม  ๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๒. เขียนโครงการ   ตุลาคม  ๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๓. เสนอโครงการ   ตุลาคม  ๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๔. อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕60 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๖. รายงานผล   กันยายน  ๒๕๖1 นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
 

๖.  งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 

๑ 
 

กิจกรรมพัฒนาข้อมูลระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-จัดท าข้อมูลระบบสารเทศ 

 
2,๐๐๐.- 

 
 

 

 
- 
 

 

 
2,๐๐๐.- 

 
 

นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 

 รวม 2,๐๐๐.-  2,๐๐๐.- 
 
๗. การประเมินผล 
  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

ส านักงานมีผังแบ่งสายงานที่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน 

ใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๒ มีข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน สังเกต แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๓ บุคลกรมีความมั่นใจในการรบัข้อมูลข่าวสาร ใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.  มีข้อมูล ข่าวสาร กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรอย่างเป็นปัจจุบัน 
 ๒.  สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับบุคลากร 
 ๓.  สร้างความม่ันในการท างานของบุคลากรมากข้ึน 



๑๖๖ 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 

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

            (นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข )  
 

 
ลงชื่อ........................................................  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

        (นางชุลีพร      หมันเร๊ะ)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู้อนุมัติโครงการ  
                                            (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  ที่  ๑29 / ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
  .............................................. 

 

                ตามท่ี โรงเรียนตระพังพิทยาคมได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๙ 
เสร็จสิ้น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดระบบการด าเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้องตามกระบวนการและ
แผนปฏิบัติของทางราชการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการดังนี้ 
                 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ส่งเสริม  ประสานงาน  สนับสนุน  นิเทศ  ติดตาม   
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
                        ๑.๑  นายอุทัย    เพชรเรือง          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา           ประธาน 

              ๑.๒  นายสันติกร   รักสองหมื่น     ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม    รองประธาน 
              ๑.๓  นางนัฎฐพร   บุญกอง     ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม              กรรมการ 
               ๑.๔  นายสมจิตร   จันทา     ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม              กรรมการ  
               ๑.๕  นางบุษกร   ศรีพิทักษ์        ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม              กรรมการ 
               ๑.๖  นางณัฐนันท์  จิ้วบุญช ู     ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม              กรรมการ 
               ๑.๗  นางชุลีพร     หมันเร๊ะ     ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

                    ๒. คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙    มีหน้าที่   
              -  จัดท าโครงการเสนอผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
              -  จัดหา ประสานงาน  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินโครงการ 
              -  ด าเนินโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
              -  ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
              -  ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางนัฎฐพร   บุญกอง   หัวหน้าโครงการ 
  - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นางศุภลักษณ์   ถูวะการ  
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ นายสมจิตร    จันทา 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นางสาวจินตนา   แว่นเซ่ง 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ น.ส.ศุภลักษณ์   ถูวะการ 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นางชุลีพร    หมันเร๊ะ 
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๒ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข  หัวหน้าโครงการ 
 - กิจกรรม ICT นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข   
 - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอน นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข   
๓ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นางนัฎฐพร   บุญกอง  หัวหน้าโครงการ 
๔ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู  หัวหน้าโครงการ 
  - กิจกรรมบันทึกการอ่าน นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
  - กิจกรรมอ่านข่าวเช้านี้ นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
  - กิจกรรมห้องสมุด น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๕ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี นางนัฎฐพร   บุญกอง  หัวหน้าโครงการ 
๖ โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล นางสาวจินตนา  แว่นเซ่ง หัวหน้าโครงการ  
๗ โครงการพัฒนางานแนะแนว น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ หัวหน้าโครงการ 
  - กิจกรรมแนะแนว  น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
  - ปฐมนิเทศนักเรียน  น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
  - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๘ โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย หัวหน้าโครงการ 
  - การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
  - การแข่งขันกีฬาอบต. นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
  - การแข่งขันกีฬาอ าเภอร่อนพิบูลย์ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
9 โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
10 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ นางนัฎฐพร     บุญกอง   หัวหน้าโครงการ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษา(นักเรียน) นางนัฎฐพร     บุญกอง 
  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางนัฎฐพร     บุญกอง 
๑1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางนัฎฐพร   บุญกอง    หัวหน้าโครงการ 
๑2 โครงการพัฒนาหลักสูตร นางนัฎฐพร   บุญกอง    หัวหน้าโครงการ 
๑3 โครงการรับนักเรียนใหม่ นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ 
   



๑๗๐ 
 ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑4 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษาและนเิทศภายใน นางสาวจินตนา  แว่นเซ่ง หัวหน้าโครงการ 
  -  กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) นางสาวจินตนา  แว่นเซ่ง 
  -  กิจกรรมนิเทศภายใน น.ส.วิไลวรรณ   อิสลาม 
15 โครงการ DLIT นางสาวจินตนา  แว่นเซ่ง 
16 โครงการ Open House นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๑7 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางบุษกร    ศรีพิทักษ์   หัวหน้าโครงการ 

  -  กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ 
  - ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
  -  กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ 
  - กิจกรรมจัดท าเอกสาร การบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา นางชุลีพร     หมันเร๊ะ 
๑8 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ 
๑9 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู    หวัหน้าโครงการ 

  - อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา นายสันติกร    รักสองหมื่น 
  - อบรมพัฒนาครู นางณัฐนันท์     จิ้วบุญช ู

20 โครงการศึกษาดูงาน นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู 
21 โครงการสัมพันธ์ชุมชน นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู 
22 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู 
23 โครงการคุณธรรมน าชีวิต นายสมจิตร    จันทา  หัวหนา้โครงการ 

   - กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ นายสมจิตร    จันทา 
   - โรงเรียนวิถีพุทธ นางนัฎฐพร    บุญกอง 

๒4 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นายสมจิตร    จันทา   หัวหนา้โครงการ 
๒5 โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตามศาสตร์พระราชา นางนัฎฐพร    บุญกอง   หัวหน้าโครงการ 
  - กิจกรรมพัฒนาแปลงผักสวนครัว  นางนัฎฐพร    บุญกอง    
  - กิจกรรมพัฒนาสวนยาง  นางนัฎฐพร    บุญกอง    
  - กิจกรรมพัฒนาสวนปาล์ม  นางนัฎฐพร    บุญกอง    
  - กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  นางนัฎฐพร    บุญกอง    

๒6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข หัวหน้าโครงการ 
27 โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
๒8 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย หัวหน้าโครงการ 

  - เยี่ยมบ้านนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
  - ส่งเสริมวินัยนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
  - ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
  -  ประชุมผู้ปกครอง ( Classroom Meeting ) นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 

29 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 



๑๗๑ 
 

 
 
3. คณะกรรมการติดตาม ประเมินและสรุปผล  มีหน้าที่ ติดตาม ประเมินและสรุปผล การด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  
               ๓.๑  นางชุลีพร     หมันเร๊ะ                         ประธานกรรมการ 
               ๓.๒  นางบุษกร     ศรีพิทักษ์                       กรรมการ 
               ๓.๓  นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม                    กรรมการและเลขานุการ 
  
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสารมารถ ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 
 

                                                   สั่ง  ณ   วันที่  2๐    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60 
  

 
                         
                                                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
30 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นายสมจิตร    จันทา    
31 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ นายสมจิตร    จันทา   หัวหนา้โครงการ 
32 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายสมจิตร    จันทา    หัวหน้าโครงการ 

  - กิจกรรมเสียงตามสาย นายสมจิตร    จันทา 
  - จัดซื้อ - ซ่อมแซมวัสดอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา นายสมจิตร    จันทา 

33 โครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 



๑๗๒ 
 
 

คณะท างาน 
 

๑. นายสันติกร      รักสองหมื่น   ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๒. นายสมจิตร จันทา    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๓. นางบุษกร ศรีพิทักษ์   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๔. นางนัฎฐพร บุญกอง    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๕. นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๖. นางสาวจินตนา   แว่นเซ่ง             ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๗. นายสุวนิตย์       จิตต์ส ารวย   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๘. นางชุลีพร หมันเร๊ะ    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๙. นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๐. นางสาววิไลวรรณ   อิสลาม   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๑. นางสาวอรเพ็ญ    ชนะสุข    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๒.  นายสงบ บุญกอง    ครูช่วยสอนโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๓. นายจรูญ แซ่เหลียว   ช่างปูน ๒  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๓ 
 

                                        บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม   จ.นครศรีธรรมราช   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
ที่...พิเศษ...../ ๒๕60                                                      วันที่    2๐    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
เรื่อง    ขออนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
.......................................................................................................................................................................
. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
                 ดว้ยคณะกรรมการโรงเรียนตระพังพิทยาคมได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
เพ่ือใช้การด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานโรงเรียน ตามภารกิจงาน/โครงการหรือกิจกรรม  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ และความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
                ในการนี้โรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงขออนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
 
    

       ลงชื่อ..................................................  
                   ( นายสันติกร  รักสองหมื่น ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
       เห็นชอบ                              ไม่เห็นชอบ เพราะ...................................................................  

 
 
              ลงชื่อ............................................................. 
                (นายอุทัย    เพชรเรือง) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

 

  


