
๑ 
  

 
      ส่วนที ่๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
   โรงเรียนตระพังพิทยาคม  เริ่มด าเนินการด๎านการจัดการเรียนการสอน  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งเป็น
สาขาของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  โดยใช๎สถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ตํอมากระทรวงศึกษาธิการได๎
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๑๓   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และแตงํตั้งนายอ านวย   คงทอง  เป็นผู๎บริหาร
โรงเรียน  ในต าแหนํง  ครูใหญํ 
   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎บริหารโรงเรียนด ารงต าแหนํงสูงขึ้น  
จากครูใหญํเป็น  อาจารย์ใหญํ  โดยผู๎บริหารคนเดิม 
   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎บริหารโรงเรียนด ารงต าแหนํงสูงขึ้น  
จากอาจารย์ใหญํ  เป็น  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  โดยผู๎บริหารคนเดิม 
   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑   โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได๎รับอนุมัติให๎มีต าแหนํงข๎าราชการสายงานบริหาร
สถานศึกษา  เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต าแหนํง  และกรมสามัญศึกษา  ได๎แตํงตั้งให๎  นายเจน  แปูนแก๎ว  ด ารงต าแหนํง
ผู๎ชํวยอาจารย์ใหญํ  และปรับปรุงต าแหนํงเป็น  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงเรียน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

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

มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๘  หมูํบ๎าน    ได๎แกํ   หมูํที่  ๑ – ๘  ต.ควนพัง   อ.รํอนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 
 

๑.๒ ข้อมูลทั่วไป 
      

ชื่อโรงเรียน           โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

อักษรย่อ              ต.พ. 
 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  
 “ดอกบัวขาวเบํงบานเหนือผิวน้ า” หมายถึงการพัฒนาด๎านการศึกษาของต าบลควนพัง  

 
 

 

 
 
 

สีประจ าโรงเรียน     “สีเขียว-ขาว”  
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   “ต๎นพิกุล” 
 



๒ 
  

 

สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตั้งอยูํเลขท่ี ๑๓๓/๔ หมูํที่  ๖ ถนน เขาชุมทอง-กุมแป   ต าบลควนพัง   

อ าเภอรํอนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๓๐  
โทรศัพท์  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘    โทรสาร  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘     
 
 

 
 
 
๑.๓  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
       โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎ก าหนดแผนผังการแบํงงานสํวนราชการในสถานศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
และแผนผังการบริหารงาน  ๔ กลุํมงาน ประกอบด๎วย กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารงานงบประมาณ กลุํม
บริหารงานบุคคล และกลุํมบริหารงานทั่วไป  ดังนี้



๓ 
  

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 
 

 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 

 

ชมรม/สมาคมผู๎ปกครองและครู 

-ฝุายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ 
-ฝุายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
-ฝุายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎ 
-ฝุายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

-ฝุายบริหารงานบุคคล 
-ฝุายสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-ฝุายประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

-ฝุายธุรการ 
-ฝุายบริหารงานการเงินและบัญชี 
-ฝุายบริหารงานพัสด ุ
-ฝุายนโยบายและแผนงาน 
-ฝุายตรวจสอบภายใน 
 

-ฝุายกิจการนักเรียน 
-ฝุายอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค  
-ฝุายสวัสดิการนักเรียน 
-ฝุายประชาสัมพันธ ์
 
 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง 

 

ชมรม/สมาคมศิษย์เกํา  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



๔ 
  

 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 

 
                                                                                     
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
-งานจัดการเรียนการสอน 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
-งานนิเทศการสอน 
-งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 

-งานทะเบียน 
-งานวัดผลและประเมินผล 
-งานเทียบโอนผลการเรียน 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหลง่เรียนรู้ 

-งานรับนักเรียน 
-งานแนะแนว 
-งานห๎องสมุด 
-งานพัฒนาและใช๎สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
-งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 

-งานประกันคุณภาพภายใน 
-งานประเมินคุณภาพภายนอก 
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 



๕ 
  

 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 

                   
        
                                                                                     
 
 
 
                                                    
           
 
 
 

 
 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

-งานวางแผนอัตราก าลัง 
-งานสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง 
-งานย๎ายและเปลีย่นต าแหนํง 
-งานทะเบียนประวัต ิ
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานลูกจ๎างประจ า 
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 

-งานประเมินวิทยฐานะ 
-งานสํงเสริมและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
-งานสํงเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานสํงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานสวัสดิการบุคลากร 
 

-งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-งานประเมินผลการปฏบิัติงาน 
-งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
 
 

ฝ่ายประเมินผลการปฏบิัติงาน 



๖ 
  

 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
โรงเรียนตระพังพิทยาคม  

 
                                                                                 
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

-งานสารบรรณ 
-งานค าสั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัต ิ
 

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

-งานตรวจสอบการเงินและบัญชี 
-งานควบคุมภายใน 
 
 
 

-งานวางแผนงานพัสด ุ
-งานจัดหาพัสดุ 
-งานควบคุมและจ าหนํายพัสด ุ
 

 

 

-งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและจาํยเงิน 
-งานจ าท าบัญชีการเงิน 
-งานจัดท ารายงานทางการเงิน 
-งานะดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
-งานเงินเดือน คําจ๎างและสวัสดิการ 
 

 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

-งานแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์โรงเรียน 
-งานจัดท าแผนงานโครงการประจ าปี 
-งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-งานควบคุมการใช๎จาํยงบประมาณ 
 

 

 



๗ 
  

 

  แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
   โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

  
                                                          
 
 
 
                                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

-งานระดบัชั้นและครูทีป่รึกษา 
-งานระบบดูแลชํวยเหลือนกัเรียน 
-งานสํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
-งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
-งานพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
-งานควบคุมพฤติกรรม 
-งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

-งานพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานสัมพันธ์ชุมชน 
-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

 
 

-งานรกัษาความสะอาด 
-งานสภาพแวดล๎อม 
-งานเวรยามรกัษาการณ ์
-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
-งานสาธารณูปโภค 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณปูโภค ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 

-งานรถรับสํงนักเรียน 
-สวัสดิการอาหารนักเรียน 
-งานอุปกรณ์การเรียน 
-งานเครื่องแบบนักเรียน 
-งานกองทุนการศึกษา 
 
 
 
 

ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน 
 



๘ 
  

 

๑.๔   ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู๎อ านวยการโรงเรียน    ดร.สนัติกร   รักสองหมื่น 
โทรศัพท์  ๐๘๔-๘๓๗๓๖๖๓    e-mail address : santikon.rak@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  สาขา บริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ วันที่  ๒๒ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๓  ปี  - เดือน 
 
๑.๕  ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๑๗๔  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๗๔  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๓๒ ๒๐ ๕๒ ๒๖ 

ม.๒ ๒ ๒๒ ๒๒ ๔๔ ๒๒ 

ม.๓ ๒ ๒๑ ๑๒ ๓๓ ๑๖ 

รวม ม.ต้น ๖ ๗๕ ๕๔ ๑๒๙  

ม.๔ ๑ ๙ ๖ ๑๕ ๑๕ 

ม.๕ ๑ ๕ ๑๑ ๑๖ ๑๖ - - - - 

ม.๖ ๑ ๖ ๘ ๑๔ ๑๔ 

รวม  ม.ปลาย ๓ ๒๐ ๒๕ ๔๕  

รวมทั้งหมด ๙ ๙๕ ๗๙ ๑๗๔  

  
       ข้อมูล ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
  

 

๑.๖   ข้อมูลบุคลากร   
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน๎าที่  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 

ผู๎อ านวยการ   ๑ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
รอง
ผู๎อ านวยการ  

- - - - - - - - - - - 

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

๑ ๑ - ๒ - - - ๒ - - ๒ 

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

ที ่ อาคาร จ านวน (หลัง) 
๑ อาคารเรียน ๓ 
๒ อาคารอเนกประสงค์ ๑ 

รวม ๔ 
 

๑.๗.๒  ห้องเรียน  
ที ่ ห้องเรียน จ านวน (ห้อง) 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ 
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ 
๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ 
๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 
๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ 
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 

รวม ๙ 



๑๐ 
  

 

๑.๗.๓  ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม  
 

ที ่ ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม จ านวน(ห้อง) 
๑ ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๒ 
๒ ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๑ 
๓ ห๎องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   ๑ 
๔ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ 
๕ ห๎องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนรู๎ทางไกลผํานระบบ DLTV ๑ 
๖ ห๎องประชุม ๒ 

รวม ๘ 
 
      ๑.๗.๔  แหล่งเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 

    ๑. ห๎องสมุด 
    ๒. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
    ๓. สวนมะนาว 
    ๔. สวนปาล์ม 
    ๕. สวนยางพารา 

๑. วัดกุลธาราม 
๒. วัดสุวรรณโฆษิต 

 ๓. กลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลควนพัง 
(เลี้ยงแพะ, ปลูกปาล์ม) 

 
  
      ๑.๗.๕  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู/
นักเรียนในปีการศึกษานี้ 
          ๑.  นายประพันธ์   โปนะทอง ปราชญ์ชาวบ๎าน  ให๎ความรู๎เรื่อง  การท าพิธีกรรมทางศาสนา 
          ๒.  นายสร๎วง   รามมณี ปราชญ์ชาวบ๎าน ให๎ความรู๎เรื่อง  การท าพิธีไหว๎พระภูมิเจ๎าที่  
          ๓.  พระอาจารย์สวําง   สิทธาโร ผู๎ทรงคุณวุฒิ ให๎ความรู๎เรื่อง  วันไหว๎ครู 
          ๔.  นายปิ่นณรงค์  สมัยสง ประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชน กลุํมเศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง   
 อ.รํอนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 
 ๕. บริษัท ฮฮนด๎า ให๎ความรู๎ เรื่อง การขับขี่อยํางปลอดภัย 
 ๖. อนามัยบ๎านท าเนียบ  ให๎ความรู๎ เรื่อง สุขภาวะทางโภชนาการ 
 ๗. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให๎ความรู๎ เรื่อง Can Satteline และยุงลาย 
 ๘. สสส ให๎ความรู๎ เรื่อง การดูแลสุขภาวะทางรํางกาย 
 ๙. ชุมชนลุํมน้ าปากพนัง ให๎ความรู๎ เรื่อง การอําน และการเขียน 
 ๑๐. พระส าราญจันทบุรี  พระวัดรักขิตวัน อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 ๑๑. โรงพยาบาลรํอนพิบูลย์ ให๎ความรู๎ เรื่อง สุขภาวะด๎านอาหาร และความอ๎วน 
 
 
 



๑๑ 
  

 

๑.๘  สภาพทั่วไป 
        ๑.๘.๑  ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  (SWOT)  ของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน 
ปัจจัย จุดแข็ง  (S) จุดอ่อน (W) 

ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย
องค์กร (Structure) 
 (S๑) 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

นโยบายของผู๎บังคับบัญชาสร๎างภาระ
งานอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นน๎อยให๎กับครู 
ซึ่งมีผลกระทบตํอการจัดการเรียนการ
สอน 

ด๎านการบริการและ
คุณลักษณะผู๎เรียน (Service 
/ Products) 
 (S๒) 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมด๎านความรู๎ 
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย 
ตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของนักเรียน 

นักเรียนบางสํวนขาดความรับผิดชอบ
ตํอการเรียนและหน๎าที่ของตนเอง 

ด๎านบุคลากร (Man) 
 (M๑) 

๑. โรงเรียนมีครูที่มีความรับผิดชอบ มี
ความตั้งใจมุํงมั่นในการปฏิบัติงาน 
๒.ครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องเพ่ือน าความรู๎ประสบการณ์มา
ปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
๓.ครูมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอยํางที่ดี  รักและสามัคคี สํงผลให๎
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพ 

๑.โรงเรียนขาดบุคลากรเพศชาย ท าให๎
การปฏิบัติงานบางอยํางไมํคลํองตัว 
๒.ครูบางสํวนสอนไมํตรงตามวิชาเอก 
ท าให๎การเรียนรู๎ของนักเรียนไมํเต็ม
ศักยภาพ 

ด๎านการเงิน (Money) 
(M๒) 

การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังมี
น๎อย 

ด๎านวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials)  
(M๓) 

๑.บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่
โรงเรียนสะอาดรํมรื่นเอ้ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
๒.มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนเอื้อตํอการจัดการเรียน
การสอน มีสื่อและเทคโนโลยีชํวยสอน 

๑.โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไมํเพียงพอตํอ
ความต๎องการในการจัดการเรียนรู๎.และ
บางสํวนช ารุด เสื่อมสภาพไมํสามารถ
น ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดได๎ 
๒.สื่ออินเทอร์เน็ต(Wifi)ในบางอาคาร/
บางโอกาสใช๎งานไมํได๎เป็นอุปสรรคใน
การเรียนรู๎ 

ด๎านการจัดการ 
(Management)  
( M๔)   

บุคลากรให๎ความรํวมมือในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน
เป็นอยํางดี 

บุคคลภายนอกเข๎า-ออกงํายท าให๎เกิด
ปัญหาเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
และความปลอดภัย 



๑๒ 
  

 

 
ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
ปัจจัยด๎าน   S    
สังคม – วัฒนธรรม 
 

๑.โรงเรียนมีแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่
ชํวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๒.องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความ
เข๎มแข็งและสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอยํางดี 
๓.สภาพความเรียบงํายของสังคม
ชนบทรอบโรงเรียนท าให๎โรงเรียนมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส
และเอกชนในเขตพ้ืนที่บริการมีมากท า
ให๎เกิดการแขํงขันการรับนักเรียน 
 
 

ปัจจัยด๎านเทคโนโลยี 
(Technological factors) 
(T) 

การติดตํอสื่อสารด๎านสารสนเทศของ
โรงเรียนกับเขตพ้ืนที่ มีความคลํองตัว 
และสะดวกรวดเร็ว 

นักเรียนใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือ
ความบันเทิงมากกวําการเรียนรู๎ 

ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ 
(Economic factors) (E) 

นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 
เรียนฟรีอยํางมีคุณภาพ ให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎อยํางท่ัวถึง 

ผู๎ปกครองสํวนใหมํมีอาชีพรับจ๎าง และ
เกษตรกรมีรายได๎น๎อย 

ปัจจัยด๎านการการเมือง 
กฏหมายและนโยบาย 
(Political and legal 
factors) (P) 

นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสให๎นักเรียน
ได๎เรียนรู๎อยํางทั่วถึง เรียนฟรีอยํางมี
คุณภาพ 

มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบํอย มีการ
ปรับเปลี่ยน เทคนิค วิธี กระบวนการ
เรียนรู๎ จนครูผู๎สอนรับการเปลี่ยนแปลง
ไมํทัน 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
  

 

 
 
   ๑.๘.๒  สภาพทั่วไปของชุมชน  

๑.  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ   เป็นสวนยางพารา  มีบ๎านพักอาศัยอยูํในสวนยาง  
ริมถนนใหญํด๎านข๎างโรงเรียน  มีบ๎านเรือนคํอนข๎างมาก  มีประชากรประมาณ   ๓,๕๐๐ ครัวเรือน (ประมาณ 
๑๒,๗๑๔ คน)  บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนได๎แกํ   สวนยางพารารอบทั้งสี่ทิศ    ริมถนนใหญํด๎านข๎าง
โรงเรียน  มีที่ท าการผู๎ใหญํบ๎าน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ   รับจ๎างติดตายาง  ท าสวนยางพารา   เนื่องจาก มีการเพาะกล๎ายางพารา  แล๎วจ๎างติด
ตาเพ่ือจ าหนํายตํอไป  บางสํวนที่มีที่ดินมาก  ได๎ปลูกยางพาราแล๎วกรีดยางเองสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักท่ัวไปคือ การท าบุญเดือนสิบ การรดน้ าผู๎สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์  
การไปวัดท าบุญในวันพระ   

 
๒. การศึกษาของผู๎ปกครอง  (คิดเป็นร๎อยละ ของจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 

จ านวนระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
ต่ ากวําปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวําปริญญาตรี หมายเหตุ 

ร๎อยละ ๙๗.๖ ร๎อยละ ๒.๔ - - 

   

 ๓.   อาชีพหลักของผู๎ปกครอง   (คิดเป็นร๎อยละ ของจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
  

 

๑.๙   โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

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 หน๎าที่พลเมือง  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 (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละ ๒๐๐ ช่ัวโมง ไมํน๎อยกวํา ๑,๖๐๐ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน  

      กิจกรรม          
  ลดเวลาเรียน      

       เพิ่มเวลารู ๎

   
-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ    
-  ชุมนุม 

  
 

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี 

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

  



๑๕ 
  

 

  โครงสร้างลดเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
แนวทางการปรับลดเวลาเรียน 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
/ รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียนตํอชั้นปี  ม.1 - 3 เวลาเรียน   
ม.4 - 6 เดิม ใหมํ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎    
ภาษาไทย 120  240  (6  นก.) 
คณิตศาสตร์ 120  240  (6  นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120  240  (6  นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรมฯ 
-หน๎าที่พลเมืองฯ 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

160 
40 
 

120 

 
 
 
              คงเดิม 

320  (8  นก.) 
80  (2  นก.) 

 
240  (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  120  (3  นก.) 
ศิลปะ 80  120  (3  นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  120  (3  นก.) 
ภาษาตํางประเทศ 120  240  (6  นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 880 880 1,640  (41  นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร๎อมและจุดเน๎น 

ปีละไมํน๎อยกวํา 
200  ชั่วโมง 

ปีละ 
200  ชั่วโมง 

ไมํน๎อยกวํา 
1,600  ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 120 120 360 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -ลูกเสือ-เนตรนารี/
นศท. 
    -ชุมนุม 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 

40 
 

40 
 

30 
10 

 
      กิจกรรมเสริมสร๎าง 
      คุณลักษณะ 

120 
 
- 
 

120 
120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามที่
หลักสูตรก าหนด 

ไมํน๎อยกวํา 
1,200  ช.ม./ปี 

ไมํเกิน 
1,200  ช.ม./ปี 

รวม  3  ป ีไมํน๎อยกวํา 
3,600  ชั่วโมง 

 
  



๑๖ 
  

 

๑.๑๐    ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๑.๑๐.๑  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

๑.๑๐.๒  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 (ไมํมีผลการทดสอบ เนื่องจากไมํมีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 
      จากตารางพบวํา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลการทดสอบ O-NET ระดับ มธัยมศึกษา
ปีที ่๓ สูงที่สุดในสหวิทยาเขตรํอนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ (สพม.๑๒)  
 
 ๑.๑๐.๓   ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑           
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ วันที่ ๕-๗  กันยายน ๒๕๖๑ โดยได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้ 

กลุ่มสาระฯ ทักษะ ชื่อนักเรียน เหรียญ 
ภาษาไทย การแขํงขันคัดลายมือภาษาไทย ม.๑-๓ เด็กหญิงวริศรา  อิทมะ ทองแดง 

การแขํงขันทํองอาขยาน ท านองเสนาะ ม.๑-๓ เด็กหญิงสิตานัน  เกื้อนุ๎ย ทอง 
การแขํงขันทํองอาขยาน ท านองเสนาะ ม.๔-๖ นางสาวธิดารัตน์  อนงค์ เข๎ารํวม 
เพลงกลํอมเด็ก ม.๔-๖ นางสาวปิ่นมนัส  รุํงเอียด ทอง 
การฟัง ม.๔-๖ นางสาวเรศรินทร์  คงปั้น เข๎ารํวม 
เลํานิทานพ้ืนบ๎าน ม.๑-๓ เด็กหญิงผกามาศ  เพชรพูน เข๎ารํวม 
เพลงกลํอมเด็ก ม.๑-๓ เด็กหญิงญาณินท์  รอดหยูํ เงิน 
การฟัง ม.๑-๓ นางสาวดวงกมล รอดหยูํ เข๎ารํวม 



๑๗ 
  

 

กลุ่มสาระฯ ทักษะ ชื่อนักเรียน เหรียญ 
คณิตศาสตร์ การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖ นางสาวปาจรีย์   หนูจันทร์ เข๎ารํวม 

การแขํงขันคิดเลขเร็ว  ม.๔-๖ นางสาวจินต์จุฑา  ชูดวง ทอง 
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์  (เอแมท)  
ม.๑-๓ 

เด็กหญิงนันท์นภัส  ด๎วงจันทร์ 
เด็กหญิงแพรวา ภาโสม 

เข๎ารํวม 

การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์  (เอแมท)  
ม.๔-๖ 

นายภาณุวัฒน์  สุขย๎อย เข๎ารํวม 

การแขํงขันซูโดกุ ม.๔-๖ นางสาวเกตนน์ิภา  นทีนาถ เข๎ารํวม 
การแขํงขันแทสเซเลชัน  ม.๑-๓ เด็กหญิงจันทร์ชนก  ชูศรี 

เด็กหญิงระพีภรณ์  หํอทอง 
เข๎ารํวม 

การแขํงขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์   
ม.๔-๖ 

นางสาวนลินธร  รุํงเอียด 
นางสาวปาจรีย์  หนูจันทร์ 
นางสาวเรศรินทร์   คงปั้น 

ทอง 

วิทยาศาสตร์ การแขํงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน  
ปลํอยอิสระ  ม.๑-๓ 

เด็กชายณัฎฐชัย  ทองอํอน 
เด็กชายนันทพงศ์  ชูศรี 

เงิน 

การแขํงขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ  
(๓D)  ปลํอยอิสระ  ม.๑-๓ 

เด็กชายกมลเทพ   ทองสุข 
เด็กชายอดิเทพ   รุํงเอียด 

เงิน 

การแขํงขันจรวดขวดน้ า  ประเภทแมํนย า   
ม.๑-๓ 

เด็กชายฉัตรชัย  ไกรทอง 
เด็กชายธนภัทร  เกตุแก๎ว 
นายธวัฒน์   หนูคง 
นายเขษมศักดิ์   รอดหยูํ 

เงิน 

การแขํงขันจรวดขวดน้ า  ประเภทแมํนย า   
ม.๔-๖ 

นายธีรพงศ์  ด๎วงแก๎ว 
นายวงศธร  นุํนจุ๎ย 
นายอาริยะ  แซํเหลียว 
นายโชติชัย  รัตนวงศ ์

ทองแดง 

การแขํงขันจรวดขวดน้ า ประเภทยิงไกล ม.๑-๓ เด็กชายฉัตรชัย  ไกรทอง 
เด็กชายธนภัทร  เกตุแก๎ว 
เด็กชายธวัฒน์ชัย  หนูคง 
เด็กชายนรินทร สุวรรณทอง 
นายเขษมศักดิ์  รอดหยูํ 

เงิน 

การแขํงขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ 

เด็กหญิงสุมินตรา  สอนรัมย์ เงิน 

การแขํงขันประดิษฐ์ของเลํนเชิงวิทยาศาสตร์   
(รถบรรทุกไขํ )  ม.๑-๓ 

นายกฤษณะ   ชุมมะ 
เด็กหญิงนันทา  ถาวรกิจ 
นายวิศรุต  ชูปี้ 

ทอง 

  



๑๘ 
  

 

  

กลุ่มสาระฯ ทักษะ ชื่อนักเรียน เหรียญ 
วิทยาศาสตร์ การแขํงขันวาดภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร์ ม.๔-๖ 
นางสาวดมิสา  ชูฟอง เข๎ารํวม 

การแขํงขันประดิษฐ์ของเลํนเชิงวิทยาศาสตร์   
(รถบรรทุกไขํ )  ม.๔-๖ 

นางสาวปิยดา  จันทอง 
นางสาวปิยนุช  เพชรรัตน์ 
นางสาวมุกธิดา  คงเพชร 

ทอง 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.๑-๓ 

นายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์ 
นางสาวดวงกมล  รอดหยูํ 

ทอง 

การแขํงขันทักษะตะกร๎อข๎ามตาขําย 
(ม.ต๎น หญิง) ม.๑-๓ 

เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีสงค์  
เด็กหญิงพรนภา  นวลศรี 

ทอง 

การแขํงขันทักษะตะกร๎อข๎ามตาขําย 
(ม.ต๎น ชาย) ม.๑-๓ 

เด็กชายณัฐวัตร  บุตรทหาร 
เด็กชายปุณมนัส  แก๎วเพชร 

ทอง 

การแขํงขันทักษะตะกร๎อข๎ามตาขําย   
(ม.ปลาย ชาย) ม.๔-๖ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ถานันทร 
นายสิทธิชัย  สงลํอง 

ทอง 

ภาษาตํางประเ
ทศ 

การแขํงขันเลํานิทาน (Story  Telling) ม.๑-๓ เด็กหญิงศุภรัตน์  นาคแก๎ว เข๎ารํวม 
การแขํงขันเลํานิทาน (Story  Telling) ม.๔-๖ น.ส.ธิดารัตน์   อนงค์ ทองแดง 
Reading Skills  ม.๑-๓ เด็กหญิงวริศรา  อินทมะ เข๎ารํวม 
Reading Skills  ม.๔-๖ นางสาวปิ่นมนัส  รุํงเอียด เข๎ารํวม 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ   
 

นายกิตติพงศ์   รื่นรู๎สาน 
นายจีระพัฒน์   เสือด๎วง 
นายชนะชัย   เณรัญชล 
นายณัฐนัย   บัวจันทร์ 
นายพรเทพ   หิ้นมี 
นายอดิศักดิ์   ชัยภักดี 

ทอง 
(ชนะเลิศ) 

การแขํงขันทักษะการผูกเงื่อน ม.๑-๓ เด็กหญิงปนัดดา แซํหลูํ 
เด็กหญิงพิชชาพร ยศหมึก 
เด็กหญิงภาพิมล  พรหมทองสุข 
เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ค า 

เข๎ารํวม 

การวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ เด็กชายชนวีร์  แสงรักษ์ 
เด็กหญิงอรวรรณ  ชูพริก 

ทองแดง 

คอมพิวเตอร์ การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น  ม.๑-๓ ด.ช.ณัฐกิตติ์   โชติกรณ์ 
ด.ญ.สิตานันท์   เกื้อนุ๎ย 

ทอง 



๑๙ 
  

 

 

ผลการแขํงขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต๎ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑            
จังหวัดตรัง  วันที่ 7 - 9  มกราคม  ๒๕๖๒  โดยได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้ 

ที ่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล  นักเรียน รางวัล 
๑ การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

ม.๑-๓ 
นายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์ 
นางสาวดวงกมล  รอดหยูํ 

เหรียญทองแดง 
 ระดับชาติ 

๒ การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพ่ือให๎บริการ  
ม.๔ – ๖ 

นายกิตติพงศ์   รื่นรู๎สาน 
นายจีระพัฒน์   เสือด๎วง 
นายชนะชัย   เณรัญชล 
นายณัฐนัย   บัวจันทร์ 
นายพรเทพ   หิ้นมี 
นายอดิศักดิ์   ชัยภักดี 

เหรียญทอง ระดับภาค 

 
 ๑.๑๐.๔  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

 โรงเรียนได๎รับรางวัล ดีเดํน ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๑
ส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ 

 
  

กลุ่มสาระฯ ทักษะ ชื่อนักเรียน เหรียญ 
การงานอาชีพ การแขํงขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ   

ม.๑-๓  
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเมือง ทอง 

การแขํงขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ   
ม.๔-๖ 

น.ส.เรศรินทร์   คงปั้น เงิน 

การแขํงขันอัจฉริยะทางธุรกิจ  ม.๑-๓  เด็กหญิงอลิสา  ศรีวิลัย เงิน 
การแขํงขันอัจฉริยะทางธุรกิจ  ม.๔-๖ นายกฤษฎา  แทํนทอง ทอง 



๒๐ 
  

 

๑.๑๐.๕ ผลการด าเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน       

๑.  เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ทุกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้ง
ระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ (O-NET) 
 

 

๑. ผู๎เรียนทุกคนในโรงเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมในโครงการ 
 

 ๒.  ครูทุกคนมีการพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

๓.  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนําพอใจ 
 

๔. ผลการประเมินระดับชาติ (O-
NET) สูงขึ้นกวําปีที่ผํานมา  
ร๎อยละ  ๕ 

๑. ผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) สูง
กวําระดับประเทศ ๒ วิชา 
คือ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา  
๒. ครูร๎อยละ ๙๐ มีการ
พัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตํละกลุํมสาระฯมี
การพัฒนาขึ้น  ผู๎เรียนผําน
การประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร  
ผู๎เรียนผํานการประเมิน
การอําน  คิดวิเคราะห์  
และเขียน ร๎อยละ๑๐๐ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สํงเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ       

๑. เพื่อสํงเสริมนักเรียนในการ
แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์
ในการพัฒนาทักษะด๎านตําง ๆ 
ของนักเรียน 
๓. เพ่ือเผยแพรํชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่
รู๎จักทั่วไป 
๔. เพื่อสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวม
อบรมตามโอกาสตําง ๆ ที่
หนํวยงานอื่นจัดและเชิญเข๎า
รํวม 

๑.  นักเรียนร๎อยละ ๗๐ รํวม
แขํงขันทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ 
อยํางน๎อย  ๑  ครั้ง 
 ๒.  นักเรียนร๎อยละ ๒๐ รํวมอบรม
ตามโอกาสตําง ๆ 

๑. นักเรียนร๎อยละ ๗๐ 
รํวมแขํงขันทักษะใน
กลุํมสาระตําง ๆ 
๒. นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถในทักษะ
ตําง ๆ เพิ่มขึ้น 



๒๑ 
  

 

สํงเสริมนิสัย
รักการอําน 

๑.  เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน์ 
๒. เพ่ือสร๎างนิสัยรักการอํานให๎
เกิดข้ึนกับนักเรียน 
๓.  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถ
อําน คิด วิเคราะห์ และ เขียน
ได๎อยํางถูกต๎อง 
 
 

๑. นักเรียนในโครงการรักการอําน 
มีนิสัยรักการอํานร๎อยละ  ๙๐ 
๒. นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางอยํางมี
คุณคําร๎อยละ  ๙๐ 
 

๑. นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมร๎อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนพึงพอใจใน
กิจกรรมร๎อยละ ๙๐ 
 
 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

คุณธรรมน า
ชีวิต 

๑.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒.เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มีความ
ส านึกในความเป็นไทย 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็น
พลเมืองที่ดีของไทยและพลเมืองของ
โลก 
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืนและ
สังคมอยํางสม่ าเสมอ 
๕.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีจิต
สาธารณะมีความรับผิดชอบตํอสังคม
และสิ่งแวดล๎อม 
๖.เพ่ือสํงเสริมนักเรียนได๎รับการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพัง
พิทยาคม ร๎อยละ ๘๐ เป็นผู๎
ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เรียนที่
มีความเอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและ
กตัญญูกตเวที 
๓. ร๎อยละ ๘๐  ของผู๎เรียน
ที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง และ
อยูํรํวมกันได๎ด๎วยความ
เข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์ 
๔. ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เรียนที่
มีความตระหนัก รู๎คุณคํา 
รํวมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 
  
 

๑. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ได๎แสดงออก
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในกิจกรรม
ตํางๆมีความเอ้ืออาทร
ผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที 
ระดับดีข้ึนไป  
๓.นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตําง และอยูํ
รํวมกันได๎ด๎วยความ
เข๎าใจที่ถูกต๎อง
สร๎างสรรค์  ระดับดีข้ึน
ไป 
๔.นักเรียนมีความ
ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมระดับดีขึ้นไป 

 



๒๒ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

คํายอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

๑.  เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักธรรมของศาสนา ที่
จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต 
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่
ดีงามให๎กับผู๎เรียน 
๓. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
และได๎ชื่อวําเป็นผู๎มี คุณธรรมไมํตก
เป็นทาสของยาเสพติด 

๑.  นักเรียนโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมทุกคนได๎รับการอบรม
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑. ผู๎เรยีนร๎อยละ 
๘๕ มีความรู๎ความ
เข๎าใจในหลักธรรม

ของศาสนา 

พัฒนางาน
แนะแนว 

๑. เพื่อแนะน าแนวทางในการเรียน 
การปฏิบัติตนให๎อยูํในกรอบระเบียบ
ของโรงเรียน 
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสเลือก
ศึกษาตํอในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความ
ถนัด มีความสามารถ 
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักตัวเอง และ
เห็นคุณคําของตัวเอง 
๔. เพื่อให๎นักเรียนรํวมกันแสดงความ
ยินดีและชื่นชมซึ่งกันและกันที่ได๎
ส าเร็จการศึกษา 

 ๑. นักเรียนโรงเรียนในเขต
บริการ นอกเขตบริการและ
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ได๎รับการแนะแนวร๎อยละ๑๐๐ 

๑. มีนักเรียนชั้น 
ม.๑ และ ม.๔ 
เข๎าเรียน เพ่ิมขึ้น
ตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ 
๒. นักเรียนมี
ทักษะด๎านการ
ด าเนินชีวิตที่ดี 
๓. นักเรียนเลือก
ศึกษาตํอในสาขา
อาชีพที่ตนมีความ
ถนัดมี
ความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาระบบ
ดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

๑. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและ
ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ผู๎เรียนรํวมสํงเสริมผู๎เรียนทั้งใน
ด๎าน จิตใจ  อารมณ์ สังคม 
สุขภาพ  วิชาการ  และเจตคติที่
ดีตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวเพ่ือ 
เป็นคนเกํง  คนดี และมี
ความสุขตํอไป 
๒.เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ที่สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ  ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผู๎เรียน 
๓. เพ่ือจัดระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 

 ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่
สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ  ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผู๎เรียน 
๒. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู๎เรียนทุกคน 
 

๑. นักเรียน โรงเรียน
ตระพังพิทยาคม ได๎รับ
การดูแลชํวยเหลือตาม
ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนกลุํมเสี่ยง และ
กลุํมมีปัญหาลดลง ร๎อย
ละ ๘๐  
 

๒. โรงเรียนมีจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม
และตอบสนองความ
ต๎องการ  ความสามารถ  
ความถนัดและความ
สนใจของผู๎เรียนและ
จัดระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู๎เรียน
ทุกคน 

เข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

๑. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของ
การเป็นผู๎น าและผู๎ตามอยําง
ถูกต๎องเหมาะสม 
๒. เพื่อทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนให๎มี
ระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ 
     

๑.  นักเรียนม.๑ – ๓ ทุกคนเข๎า
คํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑  
ครั้ง 
 

๑. นักเรียนมีทักษะการ
เป็นผู๎น าและผู๎ตามอยําง
เหมาะสมร๎อยละ ๘๕ 
๒.  นักเรียนผํานการ
ทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ-เนตร
นารีร๎อยละ ๑๐๐ 
๓.  นักเรียนมีระเบียบ
วินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือร๎อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



๒๔ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สํงเสริม
สุขภาพและ

อนามัย
โรงเรียน 

๑. เพ่ือสร๎างจิตส านึกของ
นักเรียนในการมีสํวนรํวม
รับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนในด๎านสุขภาพ 
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ มี
ทักษะ เกี่ยวกับการบริโภค การ
ออกก าลังกาย การปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด และการรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ 
ภายในโรงเรียน 
๓. เพ่ือฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎น า
และผู๎ตามที่ดีเกี่ยวกับด๎าน
สุขภาพของตนเองและชุมชน 
๔. เพื่อจะได๎มีเวชภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์ประจ าห๎อง
พยาบาลอยํางเพียงพอส าหรับ
ไว๎บริการ 

๑. นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มี
ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ 
 ๒. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ 
ภายในโรงเรียน 
       
 

๑. นักเรียนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
ร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข๎เจ็บและปลอดสารเสพ
ติดร๎อยละ ๙๐ 
 ๓. นักเรียนมีลักษณะ
การเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่
ดีร๎อยละ ๙๐ 

 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

 
 

๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความชื่นชม
และเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านกีฬา 
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓. เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา 
๔. เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 
๕. เพ่ือที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ
ตํอไป 
๖. เพื่อพัฒนาทางด๎านรํางกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 
  

๑. นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ 
๘๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตาม
โครงการ 
๒. บุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู๎ปกครองนักเรียน  องค์กรสํวน
ท๎องถิน่ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 
๘๐ 
 

๑. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
๒. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู๎ ทักษะ
และมีความสามารถใน
การเลํนกีฬาได๎ดีทุกคน 
๓. นักเรียนและบุคลากร
ได๎รับการสํงเสริมและ
พัฒนาความสามารถใน
ด๎านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัดร๎อยละ ๘๐ 
 

 



๒๕ 
  

 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎
และทักษะการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู๎เรียน ทั้งด๎านความรู๎ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. เพื่อพัฒนาครูสูํการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาผู๎บริหารสูํการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็น
เลิศ 

๑. ร๎อยละ ๘๐  ของครูที่มีการ
ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียน
ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. ครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ร๎อย
ละ ๑๐๐ 
๒. ผู๎บริหารมีการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศใน
ระดับดีมาก 

พัฒนากลุํม
บริหารงาน

บุคคล 

๑. เพื่อให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆ แกํบุคลากร 
๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของ
บุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและ
สะดวกตํอการค๎นหา 
๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให๎ตรง
กับภาระหน๎าที่งานของแตํละ
บุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็น
ปัจจุบัน 
๔. เพื่อพัฒนากลุํมบริหารงาน
บุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ 

๑. ร๎อยละ ๘๕ กลุํมบริหารงาน
บุคคลให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆแกํบุคลากรในโรงเรียน
อยํางทั่วถึง 
๒. ร๎อยละ  ๙๐ กลุํมบริหารงาน
บุคคลมีข๎อมูลของบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน 
๓. ร๎อยละ  ๙๐ กลุํมบริหารงาน
บุคคลมีแผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียนอยําง
ชัดเจน   

๑. กลุํมบริหารงานบุคคลมี
ความพร๎อมในด๎านข๎อมูล
บุคลากรที่เป็นปัจจุบันร๎อย
ละ๑๐๐ 
๒. กลุํมบริหารงานบุคคลมี
แผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียน
ที่ชัดเจนร๎อยละ๑๐๐ 
๓. บุคลากรมีความมั่นใจ
ในการท างานร๎อยละ๑๐๐ 

 

พัฒนาอาคาร
สถานที่ 

๑.เพ่ือการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอ
บุคลากร และสํวนรวม 
๒.  เพ่ือจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให๎บริการอยํางครบครัน 
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และในระดับชาติ
ตํอไป 

 

๑. ครูบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคน 
 

๑. การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ตํอบุคลากร 
และสํวนรวมในระดับดี
มาก 
๒. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ให๎บริการอยํางครบครัน
ร๎อยละ ๘๕ 
๓. เกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และใน
ระดับชาติ 



๒๖ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

รับนักเรียน
ใหมํ 

๑. เพ่ือรับนักเรียนเข๎าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒. เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตาม
แผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว๎ 

๑. นักเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยูํ
ในเกณฑ์ได๎เข๎าเรียนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษา 
  

๑. รับนักเรียนได๎ตรง
ตามแผน ๙๐% 

 

โรงเรียน
สํงเสริม

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ตามศาสตร์
พระราชา 

 ๑.  เพ่ือสํงเสริมเพ่ือน๎อมน า
หลักเพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มี
ทักษะทางด๎านเกษตรกรรม   
 ๒.  เพ่ือให๎นักเรียนมีนิสัยใน
การท างานที่ดี  และตระหนักใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่สวน
ยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน 
และแปลงพืชผักสวนครัวของ
โรงเรียน 
๔.  เพ่ือให๎โรงเรียนมีรายได๎ใน
การน ามาใช๎จํายในการจัด
การศึกษา 
 

๑. บ ารุงรักษาต๎นยางพาราใน
พ้ืนที่  ๕  ไรํ 
๒. บ ารุงรักษาต๎นปาล์มน้ ามันใน
บริเวณโรงเรียน 
๓. บ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชผัก
สวนครัวของนักเรียนในบริเวณ
โรงเรียน 
๔. นักเรียนทุกคนได๎ฝึกลักษณะ
นิสัยการออม 
 
 

๑.  นักเรียนมีทักษะ
ทางด๎านเกษตรกรรม
ร๎อยละ๑๐๐ 
 ๒.  นักเรียนมีนิสัยใน
การท างานที่ดีและ
ตระหนักในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงร๎อย
ละ๑๐๐ 
 ๓.  นักเรียนเห็นคุณคํา
ของลักษณะนิสัยการ
ออมร๎อยละ๑๐๐ 

 
 

พัฒนาการ
เรียนการสอน 
ICT 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให๎มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศให๎เพียงพอกับ
นักเรียน 

๑.  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ICT ที่ใช๎ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ครบถ๎วน 
 

๑. นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถใช๎งานได๎ดี
ขึ้นร๎อยละ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
  



๒๗ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนากลุํม
บริหารงาน
งบประมาณ 

๑. เพื่อการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ตํอ
บุคลากร  และสํวนรวม 
๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การบริการอยํางครบครันและ
เพียงพอ 
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน  เขตพ้ืนที่
การศึกษา และในระดับชาติ
ตํอไป 
        

 

๑.  มีเครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ครบถ๎วนและเพียงพอ 
๒.  มีเอกสารหลักในการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
จ านวน  ๕  เลํม 
 

๑. บุคลากรทุกคนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช๎อยํางเพียงพอ
ร๎อยละ๑๐๐ 
๒. บุคลากรสามารถ
ท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ตํอบุคลากร
และสํวนรวมร๎อยละ
๑๐๐ 
๓. บุคลากรท างานได๎
สะดวก รวดเร็วทันเวลา 
เกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียนและอ่ืน
ร๎อยละ๑๐๐ 

 

พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

๑. เพ่ือการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอ
บุคลากร นักเรียนและสํวนรวม 
๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให๎บริการอยํางครบครัน 
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และในระดับชาติ 
 

 ๑.  นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมอยํางอยํางหลากหลาย
ตามศักยภาพของตนเอง 
๒.  โรงเรียนมีสื่อโสตทัศนศึกษาท่ี
ครบถ๎วน 
 

๑. นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจและมีทักษะ
ในการใช๎สื่อเทคโนโลยี
ร๎อยละ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีความกล๎า
ในการแสดงออกในทาง
ที่ถูกต๎องร๎อยละ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

บริหารจัดการ
ข๎อมูลระบบ
สารสนเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์ 
 

๑.  เพ่ือให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆ แกํบุคลากรและผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 
๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของ
บุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและ
สะดวกตํอการค๎นหา 
๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให๎ตรง
กับภาระหน๎าที่งานของแตํละ
บุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็น
ปัจจุบัน 
๔. เพื่อพัฒนากลุํมบริหารงาน
บุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ 
 
  

๑. ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํบุคลากร
อยํางเป็นปัจจุบัน 
๒. มีแผนภูมิสายงานที่เป็นปัจจุบัน 
 

๑. บุคลากรมีความ
มั่นใจในการท างาน
ร๎อยละ๑๐๐ 
๒. ความพึงพอใจตํอ
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการค๎นหา
ข๎อมูลตํางๆ ที่เก่ียวกับ
บุคลากรในโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 

 

สํงเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ       

๑. เพื่อสํงเสริมนักเรียนในการ
แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
๒. เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์
ในการพัฒนาทักษะด๎านตําง ๆ 
ของนักเรียน 
๓. เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและ
ผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่
รู๎จักทั่วไป 
๔. เพื่อสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวม
อบรมตามโอกาสตําง ๆ ที่
หนํวยงานอื่นจัดและเชิญเข๎า
รํวม 

๑.  นักเรียนร๎อยละ ๗๐ รํวม
แขํงขันทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ 
อยํางน๎อย  ๑  ครั้ง 
 ๒.  นักเรียนร๎อยละ ๒๐รํวมอบรม
ตามโอกาสตําง ๆ 
 

๑. นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถในทักษะ
ตําง ๆ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนางาน
ทะเบียนและ
การวัดผล
ประเมินผล 

๑. เพื่อพัฒนางานทะเบียนให๎มี
การจัดเก็บข๎อมูลที่สมบูรณ์ 
ครบถ๎วน 
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผล
ประเมินการเรียนการสอนที่
สามารถปฏิบัติจริงได๎ 

 
 

๑.มีการจัดเก็บเอกสารงาน
ทะเบียนตามระเบียบก าหนด 
๒.มีเอกสารการวัดผลประเมินผล  
แบบทดสอบเพียงพอกับผู๎เรียน 
 

๑. การจัดเก็บเอกสาร
งานทะเบียนตาม
ระเบียบก าหนด อยูํใน
ระดับดี 
๒. เอกสารการวัดผล
ประเมินผล  
แบบทดสอบเพียงพอกับ
ผู๎เรียน  และสอดคล๎อง
กับมาตรฐานการเรียนรู๎
ในระดับดีขึ้นไป 

พัฒนา
หลักสูตร            

๑. เพื่อก ากับดูแลการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนให๎
เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว๎ 
๒. เพ่ือให๎ครูแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ได๎ปรับปรุงหลักสูตร
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตาม
ความ 
เหมาะสม 

๑.  หลักสูตรสถานศึกษา  ได๎รับ
การพัฒนา 
 

๑.  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับสภาพโรงเรียน  
ท๎องถิ่น  และความรู๎
ความสามารถของ
บุคลากร 
๒.  ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู๎ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดใน
หลักสูตรร๎อยละ๑๐๐  

การระดม
ทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 

๑. เพื่อจัดหางบประมาณ
สนับสนุนงานสวัสดิการบริการ
รถรับ-สํง ให๎แกํนักเรียน 
๒. เพื่อระดมทรัพยากรด๎าน
งบประมาณทรัพย์สินมาพัฒนา
การศึกษา 
๓. เพ่ือให๎ทุกฝุายเข๎ามามีสํวน
รํวมพัฒนาการศึกษา 
 

 

๑. ได๎รับความรํวมมือจากชุมชน
และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษา 
๒. ได๎รับการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา (กิจกรรม
ทอดผ๎าปุาสามัคคี) 
 

๑. ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง ให๎การ
สนับสนนุ ทรัพยากรเพ่ือ
น ามาใช๎ในการจัดการศึกษา 
และพัฒนาอาคารสถานที ่
๒.นักเรียนได๎รับความ
สะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียนร๎อยละ๑๐๐ 
๓. ทุกฝุายที่สํวนรํวม
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
จัดการศึกษา 
 

 
  



๓๐ 
  

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สัมพันธ์ชุมชน ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํ
ผลงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทุกรูปแบบ 
๒.เพ่ือให๎โรงเรียนและชุมชน
รํวมกิจกรรมซึ่งกันและกัน  
๓. เพื่อสร๎างผู๎ปกครองเครือขําย  
และชุมชนรํวมพัฒนาการศึกษา  
  
 

๑. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ  ๘๐  มี
ความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทุกรูปแบบ   
๒.  ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวน
รํวมในการรํวมกิจกรรมซึ่งกัน
และกันในวันส าคัญตํางๆ   
๓.  โรงเรียนมีผู๎ปกครอง
เครือขํายรํวมพัฒนาการศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน 
 

๑. ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมี
ความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพรํ
ผลงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทุกรูปแบบ  มีสํวน
รํวมในการรํวมกิจกรรมซึ่ง
กันและกันในวันส าคัญตํางๆ 
มีผู๎ปกครองเครือขํายรํวม
พัฒนาการศึกษาทุก
ระดับชั้นเรียน 

กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความชื่นชม
และเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านกีฬา 
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓. เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา 
๔. เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 
๕. เพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ
ตํอไป 
๖. เพ่ือพัฒนาทางด๎านรํางกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

๑. นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ 
๘๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตาม
โครงการ 
๒. บุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู๎ปกครองนักเรียน  
องค์กรสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมร๎อยละ ๘๐ 
 

๑. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
 
๒. นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและ
มีความสามารถในการเลํน
กีฬาได๎ดี 
๓. นักเรียนและบุคลากร
ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ความสามารถในด๎านกีฬาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทั้งในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
  

 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ศึกษาเรียนรู๎
นอกสถานที่ 

๑. เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจ
ในภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๒. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักใน
คุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๓. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎
แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นอยําง
จริงจัง 

๔.  เพ่ือให๎เกิดความรัก  หวง
แหน  และอนุรักษ์ทรัพยากร
ท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยา
คมทุกคนได๎ศึกษาเรียนรู๎นอก
สถานที่ 

๑. นักเรียนได๎รับความรู๎
จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกห๎องเรียน
ร๎อยละ๑๐๐ 

๒. นักเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
ร๎อยละ๑๐๐ 

๓. นักเรียนมี
ประสบการณ์จาก
การศึกษาเรียนรู๎นอก
สถานที่ร๎อยละ๑๐๐ 

พัฒนากลุํม
บริหารงาน
วิชาการ             

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ทุกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้ง
ระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ (O-NET) 

๑.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับ
การสํงเสริมศักยภาพทางด๎าน
วิชาการ 

๒. มีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการ
เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๕ 

๓. ครูทุกคนได๎พัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 

๑. ผู๎เรียนได๎รับการ
สํงเสริมศักยภาพ
ทางด๎านวิชาการร๎อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
  

 

 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

พัฒนางาน
การประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา
และนิเทศ
ภายใน 
 

๑. เพ่ือประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 
๒. เพื่อจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา 
๓. เพื่อด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
 

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

๑ .โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
อยํางเป็นระบบ  
๒. โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๓. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู๎ปกครอง ชุมชนในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยูํในระดับดี  
 

 
 ๑.๑๐.๖   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปีที่ผ่านมา 
     

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ดีมาก 

               

                 ข้อมูลจาก รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวําได๎ระดับดีมาก  
 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎เรียนจนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดีมาก ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและการเขียน 
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ดี มีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดอยํางชัดเจน  



๓๓ 
  

 
 ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

  
 
 

ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา   
ด๎วย “ศาสตร์พระราชา” 
  **** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

พันธกิจ  (Mission) 
         ๑. เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด๎วย “ศาสตร์
พระราชา”       
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ  ที่ ๒๑  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ๓. สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยํางทั่วถึง  ทุกกลุํมเปูาหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มํุงเน๎นการมีสํวนรํวมและสร๎างความรับผิดชอบ 

ตํอคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู๎เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด๎วย “ศาสตร์พระราชา”  

๒. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสูํระดับสากล มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

๓. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง   
ทุกกลุํมเปูาหมาย 

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



๓๔ 
  

 

๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ 
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

ค่านิยม (Values)   

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

กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๒   สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
๓.  สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.  สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 
๕. จัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

 

จุดเน้น (Focus) 
๑. ด๎านผู๎เรียน 

๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี เกํง กล๎า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียง และมีความสุข 
            ๑.๒  นักเรียนมีความมุํงมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข๎ากับพหุวัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

๒. ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
           ๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

            ๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหนํง 

 ๓. ด๎านการบริหารจัดการ 
๓.๑ สถานศึกษามีความเข๎มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ได๎มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
  

 

กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าหมายที่ ๑   ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎อยํางยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สถานศึกษาสร๎างจิตส านึกของผู๎เรียนให๎มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งชํองทางศึกษา
อ่ืนๆ 
๒. ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน๎าที่
พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๔.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด๎านความเป็นพลเมือง  

๒. ร๎อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจที่
ถูกต๎องเก่ียวกับสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 

 
  

ความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 



๓๖ 
  

 

กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าหมายที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ  

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  ๑. สํงเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานยิมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 

๒. สํงเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช๎ในการพัฒนาตนเองของผู๎เรียนด๎วย
เครือขํายความรํวมมือกับสถาบนัทางศาสนา 
๓. สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
๔. สํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพฒันาให๎มีมาตรการที่เข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

๖. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะชีวิต 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมผํานเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่ ๓  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และ 
มีทักษะในการดูแลปูองกันภัยคกุคามในชีวิต 
รูปแบบใหมํ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และปลูกฝังแนวทาง 
การจัดการความขัดแย๎งโดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ที่จะลด
ระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงรูปแบบ 
ตําง ๆ 
๒.เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
๓. สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎แกํ
สถานศึกษา เพ่ือลดผู๎เสพรายใหมํในกลุํมเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 

๙. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน 
การสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร๎างความรู ๎ความ
เข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ
เพิ่มข้ึน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐. รัอยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎างภูมิคุ๎มกัน 
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 



๓๗ 
  

 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมายที่ ๑  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๑. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน 

๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผู๎เรียน สํงเสริมการเรียนรู๎
แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ กระบวนการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ องค์
ความรู๎แบบสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนากระบวน  การคิด และการสร๎างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือมูลคําเพ่ิม 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ภาษาอาเซียน ตามบริบทของสถานศึกษา 
๔. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียน 
มีจิตอาสาในรูปแบบตํางๆ 
 

๑๒. ร๎อยละของผู๎เรียน เข๎ารํวมกิจกรรมที่
สํงเสริมทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและสมรรถนะตรงตามหลักสูตร 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๓.ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษะและทักษะ 
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๔.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์จากการเรียนรู๎ 
ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๕.ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและมีทักษะในการใช๎ภาษาอาเซียนอยําง
น๎อย ๑ ภาษา 
 
 
 
 

๖๐ ๖๕ ๗๕ ๘๕ 

 
  



๓๘ 
  

 

เป้าหมายที่ ๒  ผู้เรียนมีความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๖. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรระดับชั้น 
อยูํในระดับ ๓ – ๔ 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๖๐ ๑. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
๒. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ๕ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๓. สํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียนด๎านการอํานและการเขียน 

๑๗.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์ร๎อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ 

๑๘.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุํมสาระสูงกวําคําเฉลี่ย สพฐ. 

๑๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๑๙. ร๎อยละของผู๎เรียนแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์การประเมิน
การอํานและการเขียนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่  ๓  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

๒๐.ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะทางอาชีพอยํางน๎อย ๑ อาชีพ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด๎านอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อ
การศึกษาตํอ การท างาน และการด ารงชีวิตที่คุณภาพ 
๒. พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมทางด๎านอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
๓. สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆ 
๔. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา 
๕. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎และกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
 
 
 
 
 

๒๑.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒๒.ร๎อยละของผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการวางแผนอาชีพ
การศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๓.ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ทวิศึกษา ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 



๓๙ 
  

 

เป้าหมายที่ ๔  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๔.ร๎อยละของสถานศึกษาสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศตามศักยภาพผู๎เรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 1. สํงเสริมสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ 
2. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรมห๎องเรียนพิเศษตํางๆ 
เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ 
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการแขํงขัน การประกวด ทุกระดบั และสงํเสริม
สนับสนนุการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจงัหวัด ระดับ เขต
พื้นที่ ระดบัภาค ระดบัชาติ และระดับนานาชาติ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจดัการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถให๎กับผู๎เรียน 

๒๕. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับจังหวัด 
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่ ๕ สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
๒๖.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรที่ตอบสนอง ความ
ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และท๎องถิ่น 

๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 1. สํงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช๎หลักสูตร 
สถานศึกษาให๎มีกระบวนการการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. สํงเสริม คิดค๎น วิจัยและพัฒนาการใช๎นวัตกรรม 
3. สํงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยํางมีคุณภาพและเข๎มแข็ง 

๒๗.ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎วย
วิธีการที่หลากหลายเน๎นการปฏิบัติจริง 

๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๘. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจิงอยํางมีประสิทธิภาพ 

๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒๙. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได๎รับการพัฒนา 
น ามาใช๎และเผยแพรํ 

๕ ๑๐ ๒๐ ๓๐ 

๓๐. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

  



๔๐ 
  

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายที่  ๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนา สมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๑. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติตนได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 1. วิเคราะหส์มรรถนะแตํละต าแหนํง และส ารวจความจาเป็นและความต๎องการในการพัฒนา 
2. จัดทาแผนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี ท่ีมุํงเน๎นความรู๎ ทักษะใหมํๆ  
เชํน การใช๎เทคโนโลยี ทักษะการวจิัย และภาษา 
3. สร๎างและพัฒนาชํองทางการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เชํน TEPE Online ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) การเรียนรู๎ผาํนกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุํมสาระใหม๎ีทักษะในการสื่อสารดา๎น
ภาษาอังกฤษ 
5. ดาเนินการพฒันาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผล การดาเนิน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา 

๓๒. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถทาง
วิชาชีพ และทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ 

๓๓. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ทักษะในการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษ 
 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่ ๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๔.ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และได๎รับสวัสดิการและมี
ความสุขในการท างาน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชือ่มโยงกับหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องในการก าหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร๎างแรงจงูใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการ
ท างาน 
2. เสริมสร๎างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาครูสูํการเปน็ครูแกนนา (Master Teacher) และครูมอือาชีพ (Professional 
Teacher) ที่สะท๎อนทักษะความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 
 
 

๓๕. ร๎อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีกรอบอัตราก าลังครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓๖. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๔๑ 
  

 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ ๑  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างทั่วถึง  ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๗. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาระดัมัธยม
ศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
เวลา ที่หลักสูตรก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. ประกันโอกาสการเข๎ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให๎แกํผู๎เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมผู๎ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
๒. เรํงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล๎เคียง
กัน 

๓. สํงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให๎มากขึ้น 
๔. สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

๕. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไมํพร๎อมรุํน และ
ด าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ 
 
 
 
 

๓๘. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เข๎าเรียนตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรืเทียบเทํา 

๙๗ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ 

๓๙. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จใน
การจัดระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนผํานเกณฑ์ 
ในระดับดีขึ้นไป  

๔ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ 

๔๐. ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคัน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษา ตอนปลาย  

๐.๑๐ ๐ ๐ ๐ 

๔๑. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาส ใน
การเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับ  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่  ๒  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๒. ร๎อยละของของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผําน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. จัดสรรบุคลากรเพ่ือชํวยเหลือเด็กท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษให๎เพียงพอ 

๒. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการจ าเป็น
พิเศษ 

๓. เสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนตํอ
และประกอบอาชีพ 
 
 

๔๓. ร๎อยละของนักเรียนด๎อยโอกาสและพิการ ได๎รับ
การดูแล ชํวยเหลือให๎มีความพร๎อมในการเรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๔๒ 
  

 

เป้าหมายที่  ๓  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้  และ มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๔.ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนสื่อ แหลํงเรียนรู๎  และ ระบบ ICT 
ครอบคลุมและทั่วถึง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต ที่มีความยึดหยุํน หลากหลาย สามารถเข๎าถึงได๎ โดย ไมํจ ากัด
เวลาและสถานที่ 
๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับตําง ๆ 
อาทิ DLIT,DLTV,ETV 
๓. ขยายเครือขํายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอ กับ
ผู๎เรียน 
๔. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาและด๎านอ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎มีมาตรฐานครอบคลุม 
ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได๎ 
และสามารถใช๎รํวมกันระหวํางหนํวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 
๕. จัดให๎มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลรายบุคคลทุกชํวงวัย ข๎อมูลด๎าน
การศึกษาและด๎านอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
สามารถอ๎างอิงและใช๎ประโยชน์รํวมกัน ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร 

 

 

 

 

 



๔๓ 
  

 

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ ๑  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๕. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมการจัดท า/พัฒนาหลักสูตร   การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๒. สํงเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม    สร๎างจิตส านึกของผู๎เรียนในการด าเนิน
ชีวิต ที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
๓. จัดกิจกรรมสํงเสริมสร๎างขวัญก าลังใจที่มีผลงานด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 

๔๖. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร๎าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมและน๎อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔๗. ร๎อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ที่สร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยมีเครือขํายความรํวมมือกับ
ภาคสํวนตํางๆ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่ ๒   สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ ชุมชน
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๘. ร๎อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมและขยายเครือขํายสูํชุมชน  

๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  โดยอาศัยความ
รํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น  

๒. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD  School: Education for Sustainable 
Development School)                                                
 

๔๙. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(EESD  School: Education for Sustainable 
Development School) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 



๔๔ 
  

 

กลยุทธ์ที่๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ ๑  ส ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๐. ระดับคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔ ๕ ๕ ๕ ๑. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

๒. สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
๓. สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 

๔. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบกลุํมสหวิทยาเขต (CLUSTER) 

๕๑. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็งและผํานมาตรฐานในระดับดีข้ึนไป  

๘๗ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

เป้าหมายที่ ๒  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๒. ร๎อยละของเครือขํายสหวิทยาเขต มีคุณภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่ก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย 
๒. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ สร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจน
การรํวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

๕๓. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มี หนํวยงาน องค์กร
ตํางๆที่เข๎ามามี สํวนรํวมในการจัดการศึกษา  

๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๔๕ 
  

 

ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รํวมก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังตํอไปนี้ 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 นักเรียนมีวิถีแหํงความพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
“โรงเรียนมัธยมดีใกล๎บ๎าน” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพประจ าต าบลควนพัง 
 

ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน 
 “สร๎างตน  สร๎างคน สร๎างงาน ให๎ได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ” 
 

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

และคุณภาพระดับแนวหน๎าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายให๎แกํผู๎เรียนอยํางทั่วถึง 
 ๒.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๓.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
 ๔.  จัดสภาพบรรยากาศให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๕.  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 ๖.  บริหารจัดการ โดยสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์  (Goal) 
 ๑.  โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนและเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพของชุมชน 
 ๒.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มี คุณภาพได๎
มาตรฐาน 

๓.  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.  โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เข๎มแข็ง 
 ๕.  โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน สถานบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 ๖.  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๗.  โรงเรียนมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่ทันสมัย สะดวก สะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 
 ๘.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสูํความครูมืออาชีพ และได๎รับการสํงเสริมให๎มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 



๔๖ 
  

 

 ๙.  โรงเรียนมีนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และมีวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๐.  โรงเรียนมีการสํงเสริมความสามารถของนักเรียนจนนักเรียนได๎รับรางวัลในการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการในงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ หรือระดับหนํวยงานตําง ๆ ที่จัดขึ้น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 “ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ”  

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรยีนตระพังพิทยาคม 
“ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒    

สองปีแห่งการรังสรรค์ความเป็นเลิศ” 

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องเรียนและหอ้งปฏิบตัิการ 
เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  
จิตสาธารณะ และวิถชีีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
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๔๗ 
  

 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) กลุํมสาระการเรียนรู๎

หลัก เพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําร๎อยละ ๓ ตํอปี 
 

มาตรการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามกรอบหลักสูตรท๎องถิ่น โดยสอดคล๎องกับพันธกิจ เปูาหมาย 
และนโยบายการศึกษาด๎านตําง ๆ ของรัฐบาลและประเทศ 

๒. มีการก าหนดโครงสร๎างรายวิชาที่ครอบคลุมด๎านเนื้อหา ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง สาระ 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระยะเวลาที่เรียน การก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนโดย
สอดคล๎องกับ สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด ในแตํละรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

๓. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ สาระมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 

๔. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน๎นการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา หนํวยการเรียนรู๎ แผนจัดการเรียนรู๎ และมีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน 

๕. มีการทดสอบ วัดผลและประเมินผลผู๎เรียนในแตํละรายวิชาตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 
สาระมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยใช๎วิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชาและความแตกตํางของผู๎เรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย สะดวก สะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์

ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์การเรียนการ

สอน มีสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 

มาตรการ 
๑. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน๎น การใช๎เทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับธรรมชาติ ของเนื้อหาวิชาและผู๎เรียน 

๒. ปรับปรุงพัฒนาให๎ห๎องปฏิบัติการมีความทันสมัย มีครุภัณฑ์และ อุปกรณ์พ้ืนฐานที่ครบถ๎วน 
และ ,มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนการสอน 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ การเรียนการสอน การเรียนและการ
ท างาน 

๔. ปรับปรุงโรงอาหาร ห๎องพยาบาล ห๎องน้ า และ สถานที่เลํนกีฬา และออกก าลังกายที่เพียงพอ 



๔๘ 
  

 

๕. พัฒนาห๎องสมุดให๎ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการ เรียนรู๎ที่หลากหลาย และเพียงพอ 

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สูง ทันสมัย และเพียงพอตํอการใช๎งาน 
และมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ อยํางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสูํความเป็นครูมืออาชีพ และได๎รับการสํงเสริมให๎มี วิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ อยําง
มีประสิทธิภาพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  
มาตรการ 

๑. สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎ รับการพัฒนาทางวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น 

๒. สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎รับการสํงเสริมการศึกษาตํอในสาขาวิชาที่สอนหรือตรงตามสายงาน
ที่รับผิดชอบ ในระดับที่สูงขึ้น  

๓. สํงเสริมให๎ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎เข๎ารํวมอบรม สัมมนา พัฒนาตนเองทางวิชาการ 
ตามสถาบันและหนํวยงานตําง ๆ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให๎โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีวิถี

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรการ 
๑. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี แตํงกายดี วจีงาม  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน 

๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักประหยัด ใช๎ทรัพย์สินของสํวนตน และสํวนรวมค๎ุมคํา  
๓. สํงเสริมผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ 
๔. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสนใจ/เข๎ารํวมกิจกรรม/สร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

๕. ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  

๖. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  



๔๙ 
  

 

๗. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘. สํงเสริมให๎ผู๎เรียน เข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืนและสังคม  

๙. สํงเสริมให๎ผู๎เรียน เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตํอสังคมและ 

สิ่งแวดล๎อม  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับรางวัลจากการเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการในงาน

มหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนหนํวยงานทางการศึกษาอ่ืนที่จัดขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับรางวัลจากการเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการในงาน
มหกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนหนํวยงานทางการศึกษาอ่ืนที่จัดขึ้น 

 

มาตรการ 
๑. คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถและทักษะทางวิชาการในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๒. ฝึกซ๎อม นักเรียนอยํางเข๎มข๎นในแตํละทักษะและกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๓. สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการในแตํละกลุํมสาระเรียนรู๎ ตามสถานศึกษา 

หนํวยงานที่จัดขึ้นในโอกาสตําง ๆ  
๔. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ๎อม สํงเสริมขวัญและก าลังใจแกํนักเรียนและครูที่รํวม

กิจกรรมอยํางเต็มที่ 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได๎แกํ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในกรคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     และแก๎ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 



๕๐ 
  

 

  ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
      กลุํมเปูาหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 

 
 
 

  



๕๑ 
  

 

ส่วนที่ ๓  
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
 

 

๓. ๑ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

รวมทั้งสิ้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคเรียนที่  ๒ 

๑๑๘ คน (๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาค) 
๒๐๖,๕๐๐ 

๔๒ คน (๑,๙๐๐บาท/คน/ภาค) 
๗๙,๘๐๐ 

 
๒๘๖,๓๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่  ๑ 

๑๒๕ คน( ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาค) 
๒๑๘,๗๕๐ 

๔๐ คน (๑,๙๐๐บาท/คน/ภาค) 
๗๖,๐๐๐ 

 
๒๙๔,๗๕๐ 

เงินอุดหนุนคําใช๎จํายรายหัวคงเหลือจากปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๑๓๐,๙๔๙.๓๑ 
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๗๑๑,๙๙๙ 

 
 ๒.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

รวมทั้งสิ้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคเรียนที่  ๒ 

๑๑๘  คน (๔๔๐ บาท/คน/ภาค) 
๕๑,๙๒๐ 

๔๒ คน (๔๗๕บาท/คน/ภาค) 
๑๙,๙๕๐ 

๗๑,๘๗๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่  ๑ 

๑๒๕ คน (๔๔๐ บาท/คน/ภาค) 
๕๕,๐๐๐ 

๔๐ คน (๔๗๕ บาท/คน/ภาค) 
๑๙,๐๐๐ 

๗๔,๐๐๐ 

                 เงินเรียนฟรีคงเหลือจากปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๔๘,๑๖๐ 
รวมงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๙๔,๐๓๐ 

 
เงินรายได้สถานศึกษาเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑      จ านวน      ๒๓,๘๔๔.๓๗  บาท 

      รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒      จ านวน    ๙๐๖,๐๒๙.๓๑  บาท 
                 กันเงินส ารองไว้ ๑๐% ของเงินอุดหนุนรายหัว       จ านวน         -             บาท 
                  
         งบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน  ๙๒๙,๘๗๓.๖๘  บาท    
 
 
 

 
 



๕๒ 
  

 

๓.๒  ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
๑. งบพัฒนาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

กลุ่ม 

งบด าเนินงาน รวมงบ
ด าเนินงาน เงินอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
อ่ืนๆ  

กลุํมบริหารงานวิชาการ ๒๔๐,๗๐๖     ๑๗๖,๙๖๐ ๒๓,๘๔๔ ๔๔๑,๕๑๐ 
กลุํมบริหารงานงบประมาณ ๔๕,๗๑๑ - - ๔๕,๗๑๑ 
กลุํมบริหารงานบุคคล ๖๑,๐๐๐ - - ๖๑,๐๐๐ 
กลุํมบริหารงานทั่วไป ๒๒๔,๕๘๒ ๑๗,๐๗๐ - ๒๔๑,๖๕๒ 

รวม ๖๒๓,๙๔๙ ๒๐๗,๐๗๐ ๒๓,๘๔๔    ๗๘๙,๘๗๓  
 
๒. งบประจ า ค่าสาธารณูปโภค 

       คําไฟฟูา  , คําโทรศัพท์ ,อากรแสตมป์   จ านวน     ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๓ 
  

 
 ส่วนที่ ๔   

รายละเอียดโครงการ 
 

รายละเอียดโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ

รังสรรค์ความเป็นเลิศ 
 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
๔ 
๕ 
 

๖ 
 
๗ 
 

๘ 
๙ 
 
๑๐ 
 
 
๑๑ 
 
๑๒ 
๑๓ 
 
๑๔ 
๑๕ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระฯ
การงานอาชีพฯ  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ICT 
 
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน 
โครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี   
 
โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 
 
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
โครงการกีฬาสูํความเป็นเลิศ 
 
โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา (นักเรียน) 
 - กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา
และนิเทศภายใน 
โครงการรับนักเรียนใหมํ 
โครงการ DLIT 

 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๔) 

 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๒) 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๔) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๕) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๑) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๖) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๒) 

 
ข๎อที่ ๑ 

 
 
 
 

ข๎อที่ ๑ 
 

ข๎อที่ ๕ 
ข๎อที่ ๔ 
ข๎อที่ ๔ 

 
ข๎อที่ ๑ 

 
ข๎อที่ ๔ 

 
ข๎อที่ ๔ 
ข๎อที่ ๔ 

 
ข๎อที่ ๔ 

 
 

ข๎อที่ ๑ 
 

ข๎อที่ ๑ 
ข๎อที่ ๑ 

 
ข๎อที่ ๑ 
ข๎อที่ ๒ 



๕๔ 
  

 

ที ่ โครงการ 
มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ

รังสรรค์ความเป็นเลิศ 
๑๖ 
๑๗ 
 
๑๘ 
 
๑๙ 

โครงการ Open House 
โครงการ STEAM EDUCATION 
 
โครงการซํอมแซมและจัดซื้อเครื่องดนตรี 
 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ 

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๑) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 

ข๎อที่ ๑ 
ข๎อที่ ๑ 

 
ข๎อที่ ๑ 

 
ข๎อที่ ๑ 

 
๒๐ 
 
 
 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาครู 
โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล 

 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๔) 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๓) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

 
ข๎อที่ ๓ 

 
 
 

ข๎อที่ ๒ 

 
๒๔ 
 
 
๒๕ 
 
๒๖ 
 
 
 
 
 
๒๗ 
 
๒๘ 
 
 
๒๙ 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
  - กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ 
  - โรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 
โครงการสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามศาสตร์พระราชา 
  - กิจกรรมพัฒนาแปลงผักสวนครัว 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนยาง 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนปาล์ม 
  - กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
 
โครงการสํงเสริมวินัยนักเรียน 
 
 
โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 -  เยี่ยมบ๎านนักเรียน 
 -  ประชุมผู๎ปกครอง (Classroom Meeting) 

 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๔) 
 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๒) 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๕) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 
 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 
 
 

 
ข๎อที่ ๔ 

 
 

ข๎อที่ ๔ 
 

ข๎อที่ ๔ 
 
 
 
 
 

ข๎อที่ ๔ 
 

ข๎อที่ ๔ 
 
 

ข๎อที่ ๔ 
 
 



๕๕ 
  

 

ที ่ โครงการ 
มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์สองปีแห่งการ

รังสรรค์ความเป็นเลิศ 
๓๐ 
 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
 
 
 
๓๔ 
 

โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมเสียงตามสาย 
 - จัดซื้อ – ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษา 
โครงการบริหารจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานที่ ๑ (๑.๒) 
มาตรฐานที่ ๓ (๓.๑) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๕) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๕) 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๔) 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๖) 

 
 

ข๎อที่ ๔ 
 

ข๎อที่ ๔ 
ข๎อที่ ๔ 
ข๎อที่ ๒ 

 

 
๓๕ 
 
 
๓๖ 
๓๗ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ 
 -  กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

 
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ (๒.๒) 
มาตรฐานที่ ๒ 

(๒.๑,๒.๒) 

 
- 
 
 
- 

 
  



๕๖ 
  

 

จัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
รวมงบ 

ประมาณ 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี อื่นๆ ผู้รับผิดชอบ 

 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โครงการพัฒนากลุํมบรหิารงานวิชาการ 
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํม
สาระฯวิทยาศาสตร ์
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํม
สาระฯการงานอาชีพฯ  
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน ICT 
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการสํงเสริมนสิัยรักการอําน 
โครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนาร ี  
โครงการพัฒนางานทะเบยีนและวดัผล
ประเมินผล 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
โครงการกีฬาสูํความเป็นเลิศ 
โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานท่ี 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา(นักเรยีน) 
 - กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู ๎
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โครงการพัฒนาหลักสตูร 
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและนิเทศภายใน 
โครงการรับนักเรยีนใหม ํ
โครงการ DLIT 
โครงการ Open House 
โครงการ STEAM Education 
โครงการซํอมแซมและจดัซื้อเครื่องดนตรี 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ 

 
๓๗,๕๐๐ 

- 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 

๗๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๗๕,๙๖๐ 

 
 

๗๘,๕๕๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 

 
๓๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
- 

๓๔,๖๓๔ 
๓,๕๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 
 

๗๒,๐๗๒ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

- 

 
- 
- 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
- 
- 

๖๐,๐๐๐ 
- 
 
- 
- 
- 

๖๖,๙๖๐ 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 

๑๕,๓๖๖ 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

๖,๔๗๘ 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

๒,๐๐๐ 
- 

 
นางนัฎฐพร 
น.ส.ศุภลักษณ ์
 
นางบุษกร 
 
น.ส.อรเพญ็ 
นางนัฎฐพร 
น.ส.วิไลวรรณ 
นางนัฎฐพร 
นางจินตนา 
 
น.ส.ศุภลักษณ ์
นายสุวนิตย ์
นายสุวนิตย ์
นางนัฎฐพร 
 
 
นางนัฎฐพร 
นางนัฎฐพร 
นางจินตนา 
 
น.ส.ศุภลักษณ ์
นางจินตนา 
นางนัฎฐพร 
น.ส.วรกญัญา 
วําท่ีร.ต.ฐิติพงศ ์
นางจินตนา 

 รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔๔๑,๕๑๐ ๒๘๙,๖๕๖ ๑๗๖,๙๖๐ ๒๓,๘๔๔  

 
๒๐ 

 
 
 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา 
 -  อบรมพัฒนาครู 
โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการสัมพันธ์ ชุมชน 
โครงการพัฒนากลุํมบรหิารงานบคุคล 

 
๔๘,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 

๓,๐๐๐ 

 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๘,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๓,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
นางณัฐนันท ์
 
 
 
นางณัฐนันท ์
นางณัฐนันท ์
นางณัฐนันท ์

 รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ - -  



๕๗ 
  

 

ที ่ โครงการ รวมงบ 
ประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

เรียนฟรี 
๑๕ ปี อื่นๆ ผู้รับผิดชอบ 

 
๒๔ 

 
 

๒๕ 
 

๒๖ 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 

๒๘ 
๒๙ 

 
 
 
 

๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 

 
 
 

๓๔ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โครงการคณุธรรมน าชีวิต 
  - กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ 
  - โรงเรยีนวิถีพุทธ 
โครงการคํายอบรมคณุธรรม จริยธรรม
นักเรียน 
โครงการสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
  - กิจกรรมพัฒนาแปลงผักสวนครัว 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนยาง 
  - กิจกรรมพัฒนาสวนปาล์ม 
  - กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัย
โรงเรียน 
โครงการสํงเสริมวินัยนักเรียน 
โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลอื
นักเรียน 
 -  เยี่ยมบ๎านนักเรียน 
 -  ประชุมผู๎ปกครอง (Classroom 
Meeting) 
โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมเสียงตามสาย 
 - จัดซื้อ – ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์งานโสต
ทัศนศึกษา 
โครงการบริหารจัดการข๎อมูลระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ ์

 
๖,๐๐๐ 

 
 

๒๖,๐๗๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๑๕๗,๒๗๙ 
๘,๐๐๐ 

 
 
 

๒๑,๘๐๓ 

 
- 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑๕๗,๒๗๙ 

๘,๐๐๐ 
 
 
 

๒๑,๘๐๓ 

 
- 
- 
- 

๑๗,๐๗๐ 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 

 
 
นายสมจติร 
นางนัฏฐพร 
นายสมจติร 
 
นางนัฏฐพร 
 
 
 
 
 
นางอรเพ็ญ 
 
นายสุวนิตย ์
นายสุวนิตย ์
 
 
 
 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
นายสมจติร 
 
 
 
นางอรเพ็ญ 

 รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ๒๔๑,๖๕๒ ๒๒๔,๕๘๒ ๑๗,๐๗๐ -  
 

๓๕ 
 
 
 

๓๖ 
๓๗ 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
โครงการพัฒนากลุํมบรหิารงาน
งบประมาณ 
 -  กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗๑๑ 
๕,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗๑๑ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 

  
นางบุษกร 
 
 
 
นางบุษกร 
น.ส.วรกญัญา 

 รวมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๔๕,๗๑๑ ๔๕,๗๑๑ - -  
 รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๗๘๙,๘๗๓ ๕๗๑,๙๙๙ ๑๙๔,๐๓๐ ๒๓,๘๔๔  



๕๘ 
  

 

 ค่าสาธารณูปโภค 
-  คําไฟฟูา  
-  คําโทรศัพท์ 
-  คําอากรแสตมป ์

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - -  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒๙,๘๗๓ ๗๑๑,๙๙๙ ๑๙๔,๐๓๐ ๒๓,๘๘๔  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
  

 

 
 
 
 
 
 
                 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

  



๖๐ 
  

 

 
 

 
โครงการ        พัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ             
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ที่ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๑    
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน   

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน  จึงจ าเป็นต๎องรํวมมือกันปฏิบัติหน๎าที่ให๎
เต็มความสามารถ  เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  และในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎นั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอนต๎องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนา
และสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎   รวมทั้งมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎  และ
มีการรายงานผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ตํอไป  จึงก าหนดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๑.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทุกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O-NET) 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ 
              ๓.๑  เชิงปริมาณ  
   ๑.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมศักยภาพทางด๎านวิชาการ 
   ๒. มีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎เพิ่มข้ึน ร๎อยละ ๕ 

๓. ครูทุกคนได๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
   
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ  

   ๑. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
   ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 



๖๑ 
  

 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๖. จัดท ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
๖.  งบประมาณ   ๓๗,๕๐๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ พัฒนากลุํมบริหารวิชาการ ๓๐,๐๐๐.- - ๓๐,๐๐๐.- นางนัฏฐพร 
๗ พัฒนาการเรียนการสอนกลุํม

สาระฯวิทยาศาสตร์ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๖,๐๐๐.- - ๖,๐๐๐.- น.ส.ศุภลักษณ์ 

๘ พัฒนาการเรียนการสอนกลุํม
สาระฯการงานอาชีพ 
-จัดซื้อ/ผลิตสื่อ 

๑,๕๐๐.- - ๑,๕๐๐.- นางบุษกร 

รวม ๓๗,๕๐๐- - ๓๗,๕๐๐-  
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎

ตามเปูาหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู๎ 

แบบบันทึก 

๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน 

 
  



๖๒ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถ
พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาเป็นผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้นได๎ตํอไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ................. ........................................    ผู๎เสนอโครงการ  
                      (นางนัฎฐพร   บุญกอง)  
 

 
          ลงชื่อ.........................................................หัวหน๎าฝาุยนโยบายและแผน                     

           ( นางสาววรกัญญา   พิทกัษ์พลานนท์ )     
 
 
                            ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                                      ( นายสันติกร    รักสองหมื่น ) 
                                        ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
  



๖๓ 
  

 

 
 

 
 
โครงการ             พัฒนาการเรียนการสอน ICT 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน   

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาจ าเป็นต๎องมีสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ๎วนมากท่ีสุด  จึงจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎บรรลุตามเปูาหมาย  โดยเฉพาะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชาอ่ืน ๆ ของนักเรียน  ประกอบกับรัฐบาลได๎ก าหนดให๎โรงเรียนจัดให๎บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT  เพ่ิมเติมให๎กบันักเรียนปีละ  ๔๐  ชั่วโมง/คน  ความจ าเป็นในการใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร์จึงมีมากข้ึน    จึงจัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์    
    ๑.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๒.  เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให๎เพียงพอกับนักเรียน 
    

๓.  เป้าหมาย  
          ๓.๑ เชิงปริมาณ  

 -  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ICT ที่ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครบถ๎วน 
 ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
          - นักเรียนมีความรู๎ความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช๎งานได๎ดีขึ้น 
 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

  



๖๔ 
  

 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๗. จัดท ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
๖. งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐    บาท 
 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ กิจกรรม  ICT - - - นางสาวอรเพ็ญ    
๒ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการ

สอน  
- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นางสาวอรเพ็ญ    

รวม - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถใน

การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนทุกคนได๎สืบค๎นความรูผ๎ํานระบบ
อินเตอร์เน็ต 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
  



๖๕ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  นักเรียนมีความรู๎ความสามารถและใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ดีขึ้น 
    ๒.  นักเรียนสามารถพัฒนาความรู๎ความสามารถในกลุํมสาระวิชาตําง ๆ ได๎มากข้ึน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ..........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
               (นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข )  
 
 

  ลงชื่อ........................................................ หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
          ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
                           ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                            ( นายสันติกร   รักสองหมื่น ) 
                                  ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



๖๖ 
  

 

 
 
 
ชื่อโครงการ             สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ       
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง  
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๕   
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู๎เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน  ที่ต๎องพัฒนาและสํงเสริมนักเรียนให๎เกิด
การเรียนรู๎ทักษะตําง ๆ อยํางเต็มศักยภาพ  จึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนานักเรียนบางกลุํมส าหรับสํงไปแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการในโอกาสตําง ๆ  เพ่ือสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎กับนักเรียน  และเผยแพรํผลงานของโรงเรียนให๎เป็น
ที่รู๎จักทั่วไป  ประกอบกับความจ าเป็นในการสํงนักเรียนไปรํวมกิจกรรมทางวิชาการกับหนํวยงานอื่นที่ขอให๎สํง
นักเรียนเข๎ารํวม  เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์ด๎านวิชาการตําง ๆ ของนักเรียนอยํางเต็มศักยภาพ   จึงก าหนดให๎มี
โครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.  เพ่ือสํงเสริมนักเรียนในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
 ๒.  เพ่ือสร๎างเสริมประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะด๎านตําง ๆ ของนักเรียน 
   ๓.  เพ่ือเผยแพรํชื่อเสียงและผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่รู๎จักทั่วไป 
     ๔.  เพ่ือสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวมอบรมตามโอกาสตําง ๆ ที่หนํวยงานอื่นจัดและเชิญเข๎ารํวม 
 
 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ) 
               ๓.๑ เชิงปริมาณ  
         -  นักเรียนร๎อยละ ๗๐ รํวมแขํงขันทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ อยํางน๎อย  ๑  ครั้ง 

 -  นักเรียนร๎อยละ ๒๐รํวมอบรมตามโอกาสตําง ๆ 
 

  ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
           - นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในทักษะตําง ๆ เพ่ิมขึ้น 
  



๖๗ 
  

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
    โรงเรียนที่เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันทักษะวิชาการ 
   สถานที่จัดอบรมที่เชิญโรงเรียนเข๎ารํวมอบรม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

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

ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๗. จัดท ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
 ๖.  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 

รายได๎
สถานศึกษา 

๑ แขํงขันทักษะทางวิชาการและ
การแขํงขันด๎านตํางๆ 
-ซื้ออุปกรณ์ฝึกซ๎อม 
-คําเหมารถรับ-สํงนักเรียน 
-คําอาหารนักเรียน 
-คําเบี้ยเลี้ยงครู 

๓๔,๖๓๔.- - ๑๕,๓๖๖ ๕๐,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

รวม ๓๔,๖๓๔.- - ๑๕,๓๖๖ ๕๐,๐๐๐.-  
                                    
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนได๎เข๎ารํวมงานวิชาการมัธยม รายงานการรํวมงาน แบบรายงาน 
๒ นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถ สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 
๓ นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์

เพ่ิมขึ้น 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 



๖๘ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
   ๒.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ เพิ่มข้ึน 
  ๓.  โรงเรียนเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปมากข้ึน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู๎เสนอโครงการ  
             ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ.......................................................... หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน   

             ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
  
                            ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายสันตกิร   รักสองหมื่น ) 
                                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
  



๖๙ 
  

 

 
 
 
โครงการ   สํงเสริมนิสัยรักการอําน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข๎อที่ ๔  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู๎เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐   กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎มาเป็นระยะเวลานาน มีหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเก่ียวกับหนังสือและการรณรงค์สํงเสริมการอําน รัฐบาลมีการ ก าหนดนโยบาย
ด๎านการอํานอยํางตํอเนื่อง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี
ตํอรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ตลอดจนนโยบายด๎านการศึกษา ได๎แกํ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) และการก าหนดทศวรรษแหํงการอําน (พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๖๑) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได๎ให๎ความส าคัญของการอําน และต๎องการให๎คนไทย
สํวนใหญํมีนิสัยรักการอําน รอบรู๎ขําวสาร ก๎าวทันเหตุการณ์บ๎านเมือง  และทางกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยได๎
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอํานนั้นมีมาก จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการอํานของนักเรียน 

 
๒. วัตถุประสงค์    

๑.  เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
 ๒. เพื่อสร๎างนิสัยรักการอํานให๎เกิดข้ึนกับนักเรียน 
 ๓.  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถอําน คิด วิเคราะห์ และ เขียนได๎อยํางถูกต๎อง 
 
๓.  เป้าหมาย   
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 

- นักเรียนในโครงการรักการอําน มีนิสัยรักการอํานร๎อยละ  ๙๐ 
          - นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางอยํางมีคุณคํา  ร๎อยละ  ๙๐ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ   

นักเรียนได๎พัฒนาทักษะด๎านการอําน 
 

 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 



๗๐ 
  

 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖๑ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๒. เขียนโครงการ ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๓. เสนอโครงการ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๔. อนุมัติโครงการ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๖. รายงานผล ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

 
๖.  งบประมาณ         ๓,๕๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน
รายหัว 

เรียนฟรี 

๑ กิจกรรมห้องสมุด ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
๒ กิจกรรมบันทึกการอ่าน 

-บันทึกการอํานทุกวันลงในสมุด
ของนักเรียน 

- - - นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

๓ กิจกรรมอ่านข่าวเช้านี้ 
-นักเรียนอํานขําวหน๎าเสาธงทุกวัน 

- - - นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 

 
๗.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ สังเกต  สอบถาม  แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน  

๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอําน สังเกต  สอบถาม แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 

๓ นักเรียนอําน คิด วิเคราะห์ และ เขียนได๎
อยํางถูกต๎อง 

บันทึกการอําน แบบบันทึกการอําน 

 
  



๗๑ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

 ๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 
 ๓. นักเรียนสามารถอําน คิด วิเคราะห์ และ เขียนได๎อยํางถูกต๎อง 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

        (ลงชื่อ)...............................................ผู๎เสนอโครงการ 
                                                 (นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม)  
 
                                              

        (ลงชื่อ)...............................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
                                          ( นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์ )         

 
 

                                         (ลงชื่อ)................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสันติกร    รกัสองหมื่น ) 
                                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๒ 
  

 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ             เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๔  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
     ด๎วยนโยบายด๎านการศึกษาในปัจจุบันมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  เป็นเยาวชนที่จะ
เจริญเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต  รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยที่ดี   จึงควรที่จะได๎รับการ
ปลูกฝังให๎เกิดจิตส านึกท่ีดี  โดยได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ในสํวนที่เกี่ยวกับการฝึก
ระเบียบวินัยที่ดี  ความรํวมมือ  การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  และเพ่ือทดสอบวิชาพิเศษ  ตามหลักสูตรกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  ทางกลุํมสาระกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจึงได๎จัดกิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู๎น าและผู๎ตามอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
   ๒.  เพ่ือทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๓.  เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนให๎มีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 
     
 ๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ 
              ๓.๑ เชิงปริมาณ  

    -  นักเรียน ม.๑-ม.๓ ทุกคนเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ๑  ครั้ง 
    ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
           - นักเรียนมีทักษะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามอยํางเหมาะสม 
        -  นักเรียนผํานการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
        -  นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ 
       
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    สวนสยามทะเลกรุงเทพ จ.กรุงเทพมหานครฯ 
 
  



๗๓ 
  

 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ติดตํอคํายลูกเสือ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. ประชาสัมพันธ์ให๎รับทราบ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๓. ขออนุญาต สพม.๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๔. ด าเนินการเข๎าคํายฯ มกราคม-กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๕. รายงาน  สพม.๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๖. รายงานผล มีนาคม  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 

    
 ๖.  งบประมาณ    ๗๓,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ เข๎าคํายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 

-คําเหมาจัดกิจกรรม คําอาหาร  
ลูกเสือ-เนตรนารี 
-คําเบี้ยเลี้ยงครู 

๑๓,๐๐๐ 
 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๗๓,๐๐๐ นางนัฎฐพร 

รวม ๑๓,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐  
 
๗.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ทักษะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามอยําง

เหมาะสม 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

๒ การทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

๓ นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
  



๗๔ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนมีทักษะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามอยํางเหมาะสม 
      ๒.  นักเรียนผํานการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
   ๓.  นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ   
 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
            ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ..........................................................   หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน  

          ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 

 

                           ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                           ( นายสันติกร    รักสองหมื่น) 
                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
  

 

 
 

 
โครงการ                    พัฒนางานทะเบียนและการวัดผลประเมินผล 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา  สนทะมิโน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ เป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์    
ซึ่งเป็นนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานตํางๆให๎ทันสมัยก๎าวไกลและทันตํอ
เหตุการณ์   การพัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูล  การรายงานข๎อมูล  ของงานทะเบียนโรงเรียน  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู๎  การจัดท าหลักฐานการศึกษาทุกประเภทที่เกี่ยวข๎องจะต๎องด าเนินไปอยํางมีระบบจึงจะ
ได๎มาซึ่งประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลจึงเป็นสํวนหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
การบริการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตํางๆ  จึงได๎ท าการพัฒนางานทะเบียนวัดผลเพ่ือให๎ บริการกับ
บุคคลที่เกี่ยวข๎องได๎รับความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต๎อง  เรียบร๎อย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โรงเรียนตระพังพิทยาคม  จึงได๎จัดโครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาขึ้น  เพ่ือให๎
การด าเนินการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนางานทะเบียนให๎มีการจัดเก็บข๎อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ๎วน 

๒.๒  เพ่ือพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินการเรียนการสอนที่สามารถปฏิบัติจริงได๎ 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ) 
              ๓.๑  เชิงปริมาณ  

   ๑.  มีการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนตามระเบียบก าหนด 
   ๒.  มีเอกสารการวัดผลประเมินผล  แบบทดสอบเพียงพอกับผู๎เรียน 

 ๓.๒   เชิงคุณภาพ  
   ๑.  การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนตามระเบียบก าหนด อยูํในระดับดี 
   ๒.  เอกสารการวัดผลประเมินผล  แบบทดสอบเพียงพอกับผู๎เรียน  และสอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎ 
 

  



๗๖ 
  

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะครูทุกคน 
๒. เขียนโครงการ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจินตนา   สนทะมิโน 
๓. เสนอโครงการ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจินตนา   สนทะมิโน 
๔. อนุมัติโครงการ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ –  

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
นางจินตนา   สนทะมิโน 

และคณะครู 
๖. รายงานผล กันยายน ๒๕๖๒ นางจินตนา   สนทะมิโน 
 
๖.  งบประมาณ  ๑,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

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

 
๗.   การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ระบบงานทะเบียนโรงเรียน ประเมิน แบบประเมิน 

๒ แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนการ
สอน 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
  



๗๗ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ระบบงานทะเบียนวัดผลมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดี 

๒.  แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพ  สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ  .............. .......................................       ผู๎เสนอโครงการ  
                  ( นางจินตนา   สนทะมิโน )  
 
 

ลงชื่อ..................... .....................................     หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
        ( นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
                               ลงชื่อ..................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                   ( นายสันติกร    รักสองหมื่น ) 
                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๗๘ 
  

 

 
  
 
โครงการ   พัฒนางานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. .................................... 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนที่เข๎ามาเรียนใหมํในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได๎มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนตํางโรงเรียน รุํนพ่ี และครู  
ตลอดจนบุคลากรอื่น  จะได๎รู๎แนวทางในการเรียน  การประพฤติตนเองให๎อยูํในกรอบระเบียบของโรงเรียน  ให๎มี
ความรัก มีทัศนคติที่ดีตํอโรงเรียน  รู๎จักความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันระหวํางครูและศิษย์  รวมทั้ง
มีความรักความผูกพันระหวํางรุํนพี่ รุํนน๎อง  มีความเคารพซึ่งกันและกัน  ตลอดจนการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอใน
สถาบันตํางๆ หรือเลือกอาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบัน สาขาอาชีพหลากหลายให๎เลือกตัดสินใจ  จะต๎องเลือกสาขา
ตามความถนัด ความสามารถ  และในอนาคตมีแนวโน๎มความต๎องการแรงงานสูงด๎วย  ถ๎าตัดสินใจเลือกศึกษาตํอ
ผิดสาขาจะท าให๎ชีวิตมีปัญหาได๎  การแนะน าการเลือกศึกษาตํอจึงมีความจ าเป็นกับนักเรียนที่จะจบการศึกษา
เป็นอยํางยิ่ง 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อแนะน าแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนให๎อยูํในกรอบระเบียบของโรงเรียน 

 ๒. เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสเลือกศึกษาตํอในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มีความสามารถ 
 ๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักตัวเอง และเห็นคุณคําของตัวเอง 
 ๔. เพื่อให๎นักเรียนรํวมกันแสดงความยินดีและชื่นชมซึ่งกันและกันที่ได๎ส าเร็จการศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ) 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

           - นักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ นอกเขตบริการและนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
  - นักเรียนรู๎จักตัวเอง และเห็นคุณคําของตัวเอง 
  - นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาได๎แสดงออกถึงความรู๎สึกตํอครู และรุํนน๎อง 
  - นักเรียนเลือกศึกษาตํอในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มีความสามารถ 



๗๙ 
  

 
  

๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรยีนในเขตบริการ โรงเรียนนอกเขตบริการ  และโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๒ เขียนโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๓ เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๔ อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕ ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๖ รายงานผล กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 

 

๖.  งบประมาณ  ๒,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 

รวม ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
 
๗.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธี ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนใหมํได๎ทราบถึงข๎อปฏิบัติตน ในการเรียน ความ

ประพฤติ ระเบียบตํางๆ ของโรงเรียน 
การสังเกต แบบสังเกต 

๒ นักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาตํอ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๓ นักเรียนรู๎จักตัวเองและเห็นคุณคําของตัวเอง สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

๔ นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาได๎แสดงออกถึงความรู๎สึก
ตํอครู และรุํนน๎อง 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
  



๘๐ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนได๎ทราบถึงข๎อปฏิบัติตน ในการเรียน ความประพฤติ ระเบียบตํางๆ ของโรงเรียน 

 ๒. นักเรียนเห็นคุณคําของตัวเอง รู๎จักตัวเอง 
 ๓. นักเรียนเลือกศึกษาตํอในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มีความสามารถ 
 ๔. นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาได๎แสดงออกถึงความรู๎สึกตํอครู และรุํนน๎อง  
 

๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.............................................   ผู๎เสนอโครงการ  
          (นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ) 
 
 

ลงชื่อ..................................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
        (นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์)     
 
 
    ลงชื่อ..................................................  ผู๎อนุมัติโครงการ 
                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘๑ 
  

 

 
 
โครงการ   กีฬาเพ่ือสุขภาพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีจุดหมายให๎นักเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให๎มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎ปฏิรูปทรัพยากร โดยการระดมทรัพยากรจากทุกสํวนของชุมชนเพื่อปฏิรูป
การศึกษาให๎ได๎ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่  ๑๐ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด๎านกีฬา โรงเรียนจึงต๎องมุํงเน๎นในด๎านสุขภาพและ
พลานามัยให๎กับนักเรียนด๎วย ดังนั้นการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านการกีฬาจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต๎องด าเนินการให๎
เป็นรูปธรรมให๎เกิดข้ึนกับนักเรียนเพ่ือที่จะน าไปสูํการพัฒนาด๎านตํางๆ เชํนด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยเน๎นให๎เยาวชนในต าบลควนพังโดยเฉพาะนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความชื่นชมและเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านกีฬา 
         ๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
        ๓. เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
         ๔. เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทั้งปวง 
         ๕. เพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ ตํอไป 
         ๖. เพื่อพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
          ๑. นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๘๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ 

๒. บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครองนักเรียน  องค์กรสํวน     
    ท๎องถิ่นได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๑. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการเลํนกีฬาได๎ดี 
         ๒. นักเรียนและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาในระดับท่ี 

     สูงขึ้นทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 



๘๒ 
  

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  สนามกีฬา อบต.ควนพัง  และสนามกีฬา อบจ. (มํวงงาม) 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ต.ค. ๖๑ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๒. เขียนโครงการ ต.ค. ๖๑ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๓. เสนอโครงการ ต.ค. ๖๑ – พ.ย. ๖๑ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๔. อนุมัติโครงการ พ.ย. ๖๑ นายสันติกร   รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พ.ย. ๖๑ –  ก.ย. ๖๒ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
๖. รายงานผล ก.ย. ๖๒ นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
 
๖. งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ คําวัสดุฝึก 
คําน้ าในการการแขํงขันกีฬา 
คําอาหาร 
คําวัสดุอุปกรณ์ 
คําเหมารถ 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 

 รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  
 
๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๘๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ สังเกต แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

๒ บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง
นักเรียน  องค์กรสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐ 

สังเกต แบบประเมิน 

๓ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถ
ในการเลํนกีฬาได๎ดี 

สังเกต การปฏิบัติ แบบประเมิน 

๔  นักเรียนและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในด๎านกีฬาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

สังเกต แบบประเมิน 

 
  



๘๓ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนในโรงเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ 
 ๒.  บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครองนักเรียน  องค์กรสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
 ๓. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการเลํนกีฬาได๎ดี 

๔. นักเรียนและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาในระดับที่ 
สูงขึ้นทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
      ( นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 
 

 
ลงชื่อ......................... ............................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน  

       (นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
     ลงชื่อ........................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
  



๘๔ 
  

 

 
 
 
โครงการ   กีฬาสูํความเป็นเลิศ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน   
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่มีการพัฒนาการทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญาอยํางรวดเร็ว การพัฒนาใน
ด๎านตํางๆ ของเยาวชน ควรมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องทุกด๎าน หลักความแตกตํางระหวํางบุคคลทางจิตวิทยา ใน
การพัฒนาการจะมีอยูํคูํกับมนุษย์ทุกยุกต์ทุกสมัยที่ท าให๎ความสามารถของบุคคลไมํเทําเทียมกันทุกๆ ด๎าน บาง
บุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ บางบุคคลมีความสามารถเป็นเลิศทางด๎านกีฬา ความสามารถของ
เยาวชนแตํละคนมีอยูํในตัวแล๎ว ถ๎าได๎รับการกระตุ๎นหรือเสริมแรงจะท าให๎เห็นเดํนชัดในความสามารถ และ
สามารถน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันนักจิตวิทยาและนักวิชาการได๎มี
การยอมรับวําทักษะทางด๎านกีฬา เป็นทักษะทางปัญญาอีกด๎านหนึ่ง นักเรียนที่เป็นเยาวชนในโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมสมควรได๎รับการพัฒนาทางด๎านกีฬา ให๎เหมาะสมกับวัย และความถนัด ทางกลุํมสาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษา เห็นวํานักเรียนที่มีทักษะและความสามารถดีเดํนทางด๎านกีฬา ควรจะมีโอกาสแสดง
ความสามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์อยํางกว๎างขวางออกไป โดยการคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนสํงเข๎ารํวมการ
แขํงขันตามท่ีหนํวยงานตํางๆ จัดขึ้น และเป็นการสนองเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ” 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนออกก าลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 ๒. เพ่ือให๎นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด๎านกีฬา 
 ๓. เพ่ือให๎นักเรียนมีประสบการณ์ทางด๎านสังคมกว๎างออกไปจากโรงเรียนของตนเอง 
 ๔. เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร๎างนักกีฬาที่มีความสามารถดีเดํนให๎กับโรงเรียน 
 ๕. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ ตํอไป 
 
 
  



๘๕ 
  

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
          ๑. นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๒๕ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ 

๒. นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความสนใจออกก าลังกายอยํางถูกวิธี 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

         ๑. นักเรียนในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการเลํนกีฬาได๎ดี 
         ๒. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

 
๔. พื้นที่ด าเนินการ  สนามกีฬาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (จอมล๎านคัพ) สนามกีฬากลางฉวาง และสนามกีฬาอ่ืนๆ 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ต.ค. ๖๑ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๒. เขียนโครงการ ต.ค. ๖๑ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๓. เสนอโครงการ ต.ค. ๖๑ – พ.ย. ๖๑ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๔. อนุมัติโครงการ พ.ย. ๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พ.ย. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๖. รายงานผล ก.ย. ๖๒ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
 
๖. งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ - คําวัสดุฝึกซ๎อม  
คําอาหาร คําน้ า 
คําเหมารถการแขํงขัน 

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 

รวม ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  
 
  



๘๖ 
  

 

๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๒๕ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ สังเกต แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

๒ นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความสนใจออกก าลังกายอยําง
ถูกวิธี 

สังเกต แบบประเมิน 

๓ นักเรียนในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการ
เลํนกีฬาได๎ดี 

สังเกต การปฏิบัติ แบบประเมิน 

๔ นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

สังเกต การปฏิบัติ แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนในโรงเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ 
 ๒. นักเรียนในโรงเรียนมีความสนใจออกก าลังกายอยํางถูกวิธี 
 ๓. นักเรียนในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการเลํนกีฬาได๎ดี 

๔. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
      ( นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 

 
ลงชื่อ....................................... ..............  หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน  

         (นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
     ลงชื่อ........................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
      (นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  



๘๗ 
  

 
 
 
 

 
โครงการ      ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่               
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคมคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๒๔(๖)  ระบุให๎โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีทุก
ฝุายเข๎ามามีสํวนรํวม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎านการเรียนให๎มากท่ีสุดเทําท่ีสามารถจะท าได๎  โดยเน๎น
ความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  ท าให๎ผู๎เรียนมีความรัก  หวงแหน  
ภาคภูมิใจในความเป็นคนในท๎องถิ่น  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ทางโรงเรียนเล็งเห็นวําภูมิปัญญาท๎องถิ่น
จะมีสํวนชํวยขับเคลื่อนให๎นักเรียนมีพฤติกรรม  มีความรักความผูกพัน  รู๎จักอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ
และภูมิปัญญาของท๎องถิ่น    ประกอบกับเพ่ือพัฒนานักเรียนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคมและของชาติบ๎านเมือง  
น าความสุขมาสูํตนเอง  ครอบครัว  และประเทศชาติสืบไป  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์  

 ๑.  เพ่ือให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒.  เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักในคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๓.  สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นอยํางจริงจัง 
๔.  เพ่ือให๎เกิดความรัก  หวงแหน  และอนุรักษ์ทรัพยากรท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 

๓.  เป้าหมาย   
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  

-  นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคนได๎ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ 
๓.๒  เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  
 - นักเรียนมีประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    -  ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง  
   -  แหลํงทํองเที่ยวทางภาคใต๎ 
  



๘๘ 
  

 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๔. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๕. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 
๖. จัดท ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
๖.  งบประมาณ  ๗๕,๙๖๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ ทัศนศึกษา (นักเรียน) 

-คําเชําเหมารถ 
-คําสถานที่ 
-คําเบี้ยเลี้ยงครู 

๙,๐๐๐ ๖๖,๙๖๐ ๗๕,๙๖๐ นางนัฎฐพร 

รวม ๙,๐๐๐ ๖๖,๙๖๐ ๗๕,๙๖๐  
 
๗.   การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนได๎ไปทัศนศึกษาอยํางน๎อยปีละ  
๑  ครั้ง 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

๓ นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 

 
  



๘๙ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน       
     ๒.  นักเรียนให๎เกิดความรัก  หวงแหน  และอนุรักษ์ทรัพยากรท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
    ๓.  นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  สภาพภูมิประเทศ    
            ภูมิอากาศ  ทรัพยากรท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทยของภาคใต๎ 
    ๔.  นักเรียนได๎รับประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
             (นางนัฎฐพร   บุญกอง)  

  
 
ลงชื่อ.........................................................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน  

                  (นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์)     
 
 
                             ลงชื่อ.......................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ  

                                                      ( นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๙๐ 
  

 

 
 
 
โครงการ             พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู๎เรียน 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
     การจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน  ที่ต๎องพัฒนาและสํงเสริมนักเรียนให๎เกิด
การเรียนรู๎ทักษะตําง ๆ อยํางเต็มศักยภาพ  โดยสถานศึกษาต๎องมีกระบวนการจัดการศึกษาที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตามความแตกตํางของแตํละบุคคล  ซึ่งจะต๎องจัดการเรียนรู๎
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลายและจากทุกแหลํงการเรียนรู๎  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
โรงเรียนจึงได๎ตระหนักในความส าคัญและจ าเป็นต๎องจัดให๎มีการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ให๎ได๎รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพให๎ดียิ่งขึ้น  เพ่ือให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้น  
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอําน  คิดวิเคราะห์  เขียน  และพัฒนาผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น  
ร๎อยละ  ๕  ตามนโยบายหนํวยงานต๎นสังกัด  รวมทั้งยังเป็นการสร๎างคนในปัจจุบันและอนาคตให๎เป็นคนที่มี
ปัญญา  มีวิจารณญาณ  มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ท้ังทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  สามารถ
พ่ึงตนเองได๎และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางปกติสุข  จากแนวคิดดังกลําว  จึงจ าเป็นต๎องจัดให๎มีการปรับปรุง  พัฒนา  
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางด๎านตําง ๆ ให๎ครอบคลุม  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่มุํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก     
 
๒. วัตถุประสงค์    
   ๑.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระฯที่ดีข้ึน 
 ๒.  เพ่ือพัฒนานักเรียนด๎านความสามารถในการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 ๓.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น 
 
๓.  เป้าหมาย   
              ๓.๑ เชิงปริมาณ  
       -  ผู๎เรียนทุกคนในโรงเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการ 
       -  ครูทกุคนมีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   -  ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนําพอใจ 



๙๑ 
  

 

   -  ผลการประเมินระดับชาติ  (O-NET)  สูงขึ้นกวําปีที่ผํานมาร๎อยละ  ๕ 
 ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
           - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระฯมีการพัฒนาขึ้น  ผู๎เรียนที่ผํานการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  และผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 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 ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
    
 ๖.  งบประมาณ  ๗๘,๕๕๐  บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
๑ คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับชาติ  (O-NET) 
- อาหารกลางวัน 
- อาหารวําง 

๗๒,๐๗๒ - - ๗๒,๐๗๒ นางนัฎฐพร 

๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชั้นเรียน  
-จัดหาสื่อ/นวัตกรรม 

- - ๖,๔๗๘ ๖,๔๗๘ นางนัฎฐพร 

รวม ๗๒,๐๗๒ - - ๗๒,๐๗๒  
 
  



๙๒ 
  

 

๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระ

ฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
สอบประเมินผลการ
เรียน 

แบบประเมินผลการ
เรียนโดยครูผู๎สอน 

๒ ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรียน  ๕  ด๎าน 

แบบประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรียน  ๕  ด๎าน 

๓ ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมินการ
อําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ประเมินการอําน  คิด
วิเคราะห์  และเขียน 

แบบประเมินการอําน  
คิดวิเคราะห์  และเขียน 

๔ ร๎อยละของผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

สอบประเมินผล
ระดับชาติ 

แบบประเมินผล
ระดับชาติของ  สทศ. 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระฯมีการพัฒนาขึ้น   
   ๒. ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีการพัฒนาขึ้น   
   ๓.  ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียนมีการพัฒนาขึ้น   
    ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
             ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 
 

ลงชื่อ..........................................................   หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน  
           ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 

 
 

 

                            ลงชื่อ........................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
  



๙๓ 
  

 

 
 
 
ชื่อโครงการ         พัฒนาหลักสูตร            
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  - กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     ด๎วยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
จ าเป็นที่จะต๎องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง  และสิ่งส าคัญการจัดการเรียนการ
สอนเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน  จึงจ าเป็นต๎องรํวมมือกันปฏิบัติหน๎าที่ให๎เต็มความสามารถ  
เพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  และในการด าเนินงานงานนั้นจ าเป็นต๎อง
ติดตามผลการใช๎หลักสูตร  และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  ท๎องถิ่น  
จึงก าหนดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๑.  เพ่ือก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให๎เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว๎ 
 ๒.  เพ่ือให๎ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ปรับปรุงหลักสูตรในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามความ 
                   เหมาะสม 
 
๓.  เป้าหมาย                  

๓.๑ เชิงปริมาณ  
           -  หลักสูตรสถานศึกษา  ได๎รับการพัฒนา 
 ๓.๒. เชิงคุณภาพ  
    -  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  ท๎องถิ่น  และความรู๎ 
                                  ความสามารถของบุคลากร 
                       -  ครูมีความสามรถในการจัดการเรียนรู๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดในหลักสูตร       
  



๙๔ 
  

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด 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 ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
    ๖. งบประมาณ    ๑,๐๐๐ บาท 
   รายละเอียดกิจกรรม  
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- เข๎าเลํมเอกสาร 
๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ นางนัฎฐพร 

รวม ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  
 
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  ท๎องถิ่น  
และความรู๎ความสามารถของบุคลากร 
 

ประเมินหลักสูตร แบบประเมิน 

 
  



๙๕ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  ท๎องถิ่น  และความรู๎   ความสามารถของ
บุคลากร 
    ๒.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดในหลักสูตร       
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
             (    นางนัฎฐพร   บุญกอง   )  
 

 
 
ลงชื่อ.......................................................   หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน  

            (นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์)     
 

 
 

 

                            ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                         (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
  

 

 
 
โครงการ                   พัฒนางานการประกันคุณภาพสถานศึกษาและนิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา  สนทะมิโน  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑  -  กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. .................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตราที่ ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก๎ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ระบุวํา  “ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาและให๎ถือวํา  การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง”  ในขณะที่มาตรา ๔๙ 
ของพระราชบัญญัติเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว๎วํา  “ให๎ส านักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน  ท าหน๎าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให๎มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 โรงเรียนตระพังพิทยาคม  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและนิเทศภายในขึ้น  เพ่ือให๎การด าเนินการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามมาตรฐานของการจัด
การศึกษา 
๒.  วัตถุประสงค์    
  ๑.    เพื่อประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
           ๒.   เพื่อจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
                      ๓.  เพ่ือด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ) 
              ๓.๑  ด้านปริมาณ  

 ๑.   มีการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
 ๒.  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

              ๓.  มีการนิเทศภายในตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓.๒  ด้านคุณภาพ  

 ๑.  มีการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามวิธีการที่ก าหนดระดับดี 
     ๒.  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาสอดคล๎องกับ 

มาตรฐานสถานศึกษาในระดับดี 
 ๓.   มีการนิเทศภายในตามปฏิทินการปฏิบัติงานในระดับดี 

  



๙๗ 
  

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะครูทุกคน 
๒. เขียนโครงการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจินตนา  สนทะมิโน 
๓. เสนอโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางจินตนา  สนทะมิโน 
๔. อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ –  

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
นางจินตนา  สนทะมิโน 

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

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ การประกันคุณภาพภายใน 
-จัดท าเอกสาร  เข๎าเลํม 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

นางจินตนา  สนทะมิโน 

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

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

๒ การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ประเมิน แบบประเมิน 

๓ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
  



๙๘ 
  

 

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

 
๙.  การอนุมัติโครงการ   

 
ลงชื่อ   ....................................................  ผู๎เสนอโครงการ  

                              (นางจินตนา  สนทะมิโน)  
 

 
ลงชื่อ...................................................     หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน     

                           ( นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์ )     
    
 
                                ลงชื่อ....................................................   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



๙๙ 
  

 

 
 
โครงการ   รับนักเรียนใหมํ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์  สองปแีหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
................................................................................................ ................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแนํนอน การ
รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข๎ามาเรียนในโรงเรียน จึงต๎องด าเนินการให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ชุมชนได๎รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์ อยํางทั่วถึง การรับนักเรียนเข๎าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จึงมี
ความส าคัญตํอการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนอยํางเป็นระบบตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือรับนักเรียนเข๎าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 ๒. เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว๎ 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ) 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ  

          - นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยูํในเกณฑ์ได๎เข๎าเรียนตาม 
 พระราชบัญญัติการศึกษา 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

    - รับนักเรียนได๎ตรงตามแผน ๙๐% 
  

๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรยีนในเขตบริการ โรงเรียนนอกเขตบริการ  และโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
  



๑๐๐ 
  

 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๒ เขียนโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๓ เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๔ อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕ ด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑-มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการและคณะ 
๖ รายงานผล มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 

 

๖.  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ผู๎รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมรับนักเรียนใหมํ 

- ปูายประชาสัมพันธ์รับ
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 เพ่ือรับนักเรียนเข๎าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

๒ เพ่ือมีจ านวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่ก าหนดไว๎ ประเมินโครงการ แบบประเมิน
โครงการ 

 
  



๑๐๑ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีจ านวนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยูํในเกณฑ์ได๎เข๎าเรียนตามแผนการ
รับนักเรียนที่ก าหนดไว๎  
 
 

๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.............................................   ผู๎เสนอโครงการ  
(นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ) 

 
 

ลงชื่อ........................... .......................หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
(นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์) 

 
 

               ลงชื่อ..................................................  ผู๎อนุมัติโครงการ 
(นายสันติกร   รักสองหมื่น) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๒ 
  

 

 
 
 
 โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(DLIT)  
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ 
สนองแผนยุทธศาสตร์              สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข๎อที่ ๒ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจินตนา สนทะมิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
................................................................... ......................................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 

งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให๎เห็นวําสาเหตุหลักสํวนหนึ่ง ของ
ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไมํเอ้ือตํอการสร๎างความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไมํสอดคล๎องกับการพัฒนาทักษะแหํง ศตวรรษที่ 
๒๑ (๒๑st Century Skills) ซึ่งมีผลท าให๎การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน๎นการจดจ าเนื้อหา
มากกวํา การเรียนเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจอยํางแท๎จริง อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาในด๎านคุณภาพของนักเรียนปรากฎอยูํในหลายพ้ืนที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือ
ครูไมํครบชั้น ไมํครบสาระการเรียนรู๎ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู๎น๎อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่
ทันสมัยและการเข๎าถึงได๎ล าบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน๎อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากร
ที่มีกระจัดกระจาย ไมํสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา และการแก๎ปัญหาตําง ๆ ก็ท าได๎ในวงจ ากัด  

ด๎วยสภาพปัญหาดังกลําวข๎างต๎น ผนวกกับความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อยําง
รวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร๎าง  ความ
เข๎มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล 
ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด าเนินงานเรํงดํวนเพ่ือแก๎ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอยํางครบถ๎วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน๎น กระบวนการสร๎างความรู๎ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเรียนการ
สอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดชํองวํางและเพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให๎กับนักเรียนทุกคน  

จากความส าคัญและเหตุผลดังกลําว กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได๎จัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร๎าง
โอกาสให๎ครูและนักเรียนได๎เข๎าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย  ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ สร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูได๎อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน  



๑๐๓ 
  

 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให๎มีความรู๎และทักษะในการประยุกต์น า

ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๒.๓ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู๎ด๎วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) 
สาหรับการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
๑) ครูผู๎สอน และนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎ใช๎เทคโนโลยีทางไกลในการเรียนรู๎ ๑๐๐% 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๑) ครูผู๎สอนสามารถใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎  
๒) เครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
   -  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

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

ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางจินตนา สนทะมิโน 

๒. ขั้นด าเนินงาน 
๑) ครูศึกษาขั้นตอนการใช๎สื่อตํางๆผํานเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  
๒) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด
กระบวนการเรียนรู๎ตามแผนการ จัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  
๓) นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม
แผนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎เทคโนโลยีการศึกษา

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นางจินตนา สนทะมิโน 



๑๐๔ 
  

 

ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
๓. ขั้นสรุป  
๑) สรุปผลการประเมินตามตัวบํงชี้และเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  
๒) กรณีผลการประเมินไมํถึงเกณฑ์ ศึกษาสาเหตุ
และปรับกิจกรรมให๎เหมาะสม และดาเนินกิจกรรม
ตํอไปกรณีผลการประเมินถึงเกณฑ์ รวบรวม
เอกสารหลักฐาน รํองรอยการทางาน เพ่ือเตรียม
รับการประเมินจากต๎นสังกัดและการประเมิน
ภายนอก และทากิจกรรมในตัวชี้วัดอ่ืนตํอไป 

ตลอดปีงบประมาณ นางจินตนา สนทะมิโน 

 
๖.  งบประมาณ   ๕,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ พัฒนาการเรียนการผําน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ นางจินตนา  
สนทะมิโน 

 
 
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎

ตามเปูาหมายที่ก าหนดในหลักสูตร 
ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู๎ 

แบบบันทึก 

๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน 

 
  



๑๐๕ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถ
พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาเป็นผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้นได๎ตํอไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

          ลงชื่อ................ .........................................    ผู๎เสนอโครงการ  
                      (นางจินตนา สนทะมิโน)  
 

 
          ลงชื่อ.........................................................หัวหน๎าฝาุยนโยบายและแผน                     

                    ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
                            ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                                        ( นายสันติกร    รักสองหมื่น ) 
                                        ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



๑๐๖ 
  

 

 
 
ชื่อโครงการ            Open House เปิดประตู……..สูํตระพังพิทยาคม  

ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล     
 

เปูาหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให๎มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร๎างสังคม ชุมชน ให๎
เป็นสังคม ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ โดยการให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ให๎ตรงตามความต๎องการ
ของผู๎เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อยํางยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสํวนรํวมมือกันระหวํางบ๎าน องค์กรตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และประสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครอง ชุมชน ศิษย์เกํา องค์กรตํางๆอยํางทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กร
การเรียนรู๎มีการแขํงขันสูงมาก ในฐานะเป็นหนํวยงานด๎านบริการจึงต๎องสํงเสริมและพัฒนางานให๎มีกระบวนการ
ติดตํอสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให๎เกิดภาพพจน์ที่ดีตํอโรงเรียนดังนั้น ฝุายวิชาการโรงเรียน
ตระพังพิทยาคมมองเห็นความส าคัญในการจัดงานวิชาการ (Open House เปิดประตู......สูํตระพังพิทยาคม) ให๎
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นในเครือขําย ได๎เข๎ามารํวมงาน กิจกรรมวิชาการตํางๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางให๎โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและใกล๎เคียงมีโอกาสรํวมท ากิจกรรมเพ่ือสํงผลตํอการเข๎า
ศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔   
  
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและ    
ใกล๎เคียงในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ      
 ๒.  เพ่ือเผยแพรํชื่อเสียงและผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่รู๎จักทั่วไป     
   ๓.  เพ่ือให๎มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนักเรียนใหมํ      
     
 
  



๑๐๗ 
  

 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคลหรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)     
              ๓.๑  เชิงปริมาณ      
                   -  นักเรียนร๎อยละ ๙๐ รํวมแขํงขันทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ อยํางน๎อย  ๑  ครั้ง     
                   -  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอยํางทั่วถึง ร๎อยละ ๑๐๐     
 ๓.๒.  เชิงคุณภาพ     
     -  นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในทักษะตําง ๆ เพิ่มขึ้น    
                   -  การประสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนๆ อยํางเหมาะสมและทั่วถึงใน       
                      การพัฒนาการศึกษา     
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม    
    
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๓. วางแผนการด าเนินงาน ธันวาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

และคณะครูทุกคน 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 
นางนัฎฐพร   บุญกอง 
และคณะครูทุกคน 

๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๗. จัดท ารายงานและเผยแพรํ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 
 
๖.  งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท    
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ                

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ ปูายประชาสัมพันธ์ 

วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
อาหาร เครื่องดื่ม 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ นางนัฎฐพร  บุญกอง 

รวม ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐  
              
 
  



๑๐๘ 
  

 

๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวิชาการ (Open 

House เปิดประตู...สูํตระพังพิทยาคม) 
รายงานการรํวมงาน แบบรายงาน 

๒ นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถ สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถทางวิชาการ 
   ๒.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ เพิ่มข้ึน 
  ๓.  โรงเรียนเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปมากข้ึน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู๎เสนอโครงการ  
             ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ.......................................................... หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน   

            ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท ์)     
 
 
                            ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายสันตกิร   รักสองหมื่น ) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
  



๑๐๙ 
  

 
 

 
 
ชื่อโครงการ            STEAM Education  

ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ  
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู๎เรียน 
  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล     
 

การจัดการศึกษาในสตวรรษที่ ๒๑ เป็นการจัดการศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ และ
ลงมือท า ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) จึงจัดให๎มีการแขํงขันทักษะวิชาการขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให๎
นักเรียนได๎แสดงความสามารถของตนเองในด๎านตํางๆ ทั้งด๎านวิชาการ ทักษะด๎านฝีมือ และทักษะด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ เพ่ือให๎นักเรียนได๎เข๎าใจความสามารถของตนเอง ได๎พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได๎แสดงความคิด 
การแสดงออกทางด๎านความคิด การกระท า ทั้งนี้ นักเรียนจ าเป็นต๎องมีทักษะการการคิดวิเคราะห์ การฝึกฝนฝีมือ
การปฏิบัติงาน และฝึกความคิดแบบสร๎างสรรค์ เพ่ือให๎ได๎รับรางวัลจากผลการแขํงขัน หรือผลการประกวด 
  
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.  เพ่ือฝึกทักษะความคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ STEAM Education 
 ๒. เพ่ือเตรียมความพร๎อมนักเรียนในการแขํงขันทักษะทางวิชาการในด๎านตํางๆ 
     
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคลหรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)     
              ๓.๑  เชิงปริมาณ      
                   -  นักเรียนได๎รับการอบรมการคิดแบบ STEAM Education จ านวน ๓๐ คน 
 ๓.๒.  เชิงคุณภาพ     
     -  นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ตามรูปแบบ STEAM Education 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม    
    
  



๑๑๐ 
  

 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
๒ เขียนโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
๓ เสนอโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
๔ อนุมัติโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
๕ ด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์

และคณะท างาน 
๖ รายงานผล กันยายน ๒๕๖๒ นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 

 
๖.  งบประมาณ   ๕,๐๐๐ บาท    
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ                

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
๑ ปูายประชาสัมพันธ์ 

วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
อาหาร เครื่องดื่ม 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ นางสาววรกัญญา  
พิทักษ์พลานนท์ 

รวม ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  
              
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ได๎ การสังเกต แบบรายงาน 

๒ นักเรียนมีความพร๎อมในการแขํงขันทักษะวิชาการ สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
  



๑๑๑ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ได๎ 
 ๒. นักเรียนมีความพร๎อมในการแขํงขันทักษะวิชาการ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู๎เสนอโครงการ  
                ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 

 
ลงชื่อ.......................................................... หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน   

            ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
                            ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                      ( นายสันติกร   รักสองหมื่น ) 
                                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
  



๑๑๒ 
  

 
 

 
 
ชื่อโครงการ            ซํอมแซมและจัดซื้อเครื่องดนตรี 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ  
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู๎เรียน 
  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์  ไหมทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
๑. หลักการและเหตุผล     
 

โลกในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วทั้งด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีที่
สามารถชํวยพัฒนาการเรียนรู๎ตํอสิ่งตํางๆรอบๆตัว สามารถเพ่ิมศักยภาพในด๎านการแสดงออก ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางไร๎ขีดจ ากัด ท าให๎เกิดการแขํงขันในสังคมที่สูงขึ้น 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแบํงออกเป็น ๒ กลุํมใหญํ คือ ทักษะด๎านวิชาการเบื้องต๎นหรือ
อาจเรียกได๎วําเป็นความรู๎พ้ืนฐาน และ ทักษะด๎านความสามารถเฉพาะตัว เชํน ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถด๎านดนตรี เป็นอีกสํวนการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสุนทรียภาพให๎กับชีวิต ลดภาวะความเครียด และเป็น
การเรียนรู๎การอยูํรํวมกับสังคมให๎ได๎อยํางมีความสุขอีกด๎วย 
  
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.  เพ่ือจัดซื้อ/ซํอมแซมเครื่องดนตรี      
 ๒.  เพ่ือให๎มีอุปกรณ์/เครื่องมือเกี่ยวกับดนตรีส าหรับการเรียนการสอน 
 ๓. นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
     
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคลหรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)     
              ๓.๑  เชิงปริมาณ      
                   อุปกรณ์ดนตรีได๎รับการซํอมแซมร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒.  เชิงคุณภาพ     
     -  อุปกรณ์ดนตรีสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     -  มีเครื่องดนตรีใช๎ในการเรียนการสอน 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม    
    



๑๑๓ 
  

 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓. วางแผนการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗. จัดท ารายงานและเผยแพรํ 
 
๖.  งบประมาณ  ๓,๐๐๐ บาท    
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ                

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
รายได้

สถานศึกษา 
๑ ซํอมแซม/จัดซื้อเครื่อง

ดนตรี 
๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์  

ใหมทอง 
รวม ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐  

              
 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ อุปกรณ์/เครื่องดนตรีสามารถใช๎งานได๎อยํางมี

คุณภาพ 
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

๒ มีอุปกรณ์/เครื่องดนตรีในการจัดการเรียนการสอน สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
  



๑๑๔ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  อุปกรณ์/เครื่องดนตรีได๎รับการซํอมแซม ใช๎งานได๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.  มีเครื่องดนตรีในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู๎เสนอโครงการ  
             ( วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์  ไหมทอง )  
 

 
ลงชื่อ.................... ...................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน   

            ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
                            ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายสันตกิร   รักสองหมื่น ) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
  



๑๑๕ 
  

 

 
 
ชื่อโครงการ            พัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ 

ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู๎เรียน  
  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจินตนา  สนทะมิโน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล     
 

 สังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู๎ การประกอบอาชีพ การสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตําง ๆ 
และชํวยในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืนดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตํอการใช๎
ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารได๎ รวมทั้งเข๎าถึงองค์ความรู๎ตําง ๆ ได๎งํายและกว๎างขึ้น 
และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
 ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา ๔๓ ก าหนดวําบุคคลยํอยมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยําง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมํเก็บคําใช๎จําย  โรงเรียนตระพังพิทยาคมถือเป็นหนํวยงานของรัฐ ซึ่งต๎องการสํงเสริม
และสนับสนุน เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให๎กับเยาวชน เพ่ือก๎าวสูํประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ซึ่งประเทศไทยนับเป็นผู๎น าในการกํอตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนน าในการสร๎างประชาคม
อาเซียนให๎เข๎มแข็ง ภายใต๎ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคง
ของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ  ภายใต๎การกํอตั้งนี้จะต๎องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้น
จัดอยูํในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญที่จะสํงเสริมให๎ประชาคมด๎านอื่นๆมีความเข๎มแข็ง 
เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด๎าน 
 โรงเรียนตระพังพิทยาคม เล็งเห็นถึงความส าคัญในด๎านการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและ
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมด๎านภาษาให๎กับเยาวชน  จึงจัดท าโครงการจ๎างครูตํางชาติเพ่ือสอนภาษาอังกฤษ
ให๎กับนักเรียน  เพ่ือสํงเสริมการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนได๎รับความรู๎  ความเข๎าใจภาษาอังกฤษจาก
ชาวตํางชาติโดยตรง ให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  
  



๑๑๖ 
  

 

๒. วัตถุประสงค์    
 ๒.๑ โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีการจัดการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศโดยครูตํางชาติเจ๎าของภาษา 
 ๒.๒ โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในรูปแบบตํางๆ ให๎นักเรียน
สามารถสื่อสารภาษาตํางประเทศได๎     
 
๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคลหรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)     
              ๓.๑  เชิงปริมาณ      
                   -  นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒.  เชิงคุณภาพ     
     -   นักเรียนและคณะครู มีความสามารถในในการสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ดีมากยิ่งขึ้น 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม    
    
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง ตุลาคม  ๒๕๖๑ ผู๎บริหารและคณะครูกลุํม

สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)โรงเรียน
ตระพังพิทยาคม  
 

๒. ด าเนินการติดตํอประสานงานตาม
ขั้นตอน 

ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๓. ด าเนินการจัดจ๎าง ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
๔. ปฐมนิเทศและด าเนินการสอน ตุลาคม ๒๕๖๑ – 

กันยายน ๒๕๖๒ 
๕. นิเทศการสอน ตลอดปีงบประมาณ 
๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๖.  งบประมาณ   ๒๕๐,๐๐๐ บาท    
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ                

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ เงิน

อุดหนุนฯ 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
งบ อบจ. 

๑ จ๎างครูชาวตํางชาติ ระยะเวลา 
ต.ค.๖๑- ก.ย. ๖๒ 

- -- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ นางจินตนา  
สนทะมิโน 

รวม - -- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  
              
  



๑๑๗ 
  

 

๗. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนกับ

ครูชาวตํางชาติที่เป็นเจ๎าของภาษาและสามารถ
น าไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

สังเกต 
สอบถามความคิดเห็น 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 

๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องภาษาอังกฤษได๎อยํางลึกซึ่ง  และบังเกิดผลที่ดีมีคุณภาพตํอตัว
นักเรียน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................... ......................    ผู๎เสนอโครงการ  
             ( นางจินตนา  สนทะมิโน )  
 

 
ลงชื่อ.......................................................... หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน   

            ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
                            ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                         ( นายสันตกิร   รักสองหมื่น ) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
 

 

 
 



๑๑๘ 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๙ 
  

 

 
 
 
 
โครงการ    พัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  ๒๕๖๑ - กันยายน  ๒๕๖๒ 
................................................................................................................................................................................................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การท างานจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากบุคลากรมีความรู๎ความสามารถและมีความเข๎าใจใน
การท างานแล๎ว ต๎องมีเครื่องมือส าหรับบริหารจัดการให๎สถานศึกษาไปสูํผลส าเร็จ สามารถจัดระบบงานการเงิน
และบัญชีให๎มีประสิทธิภาพ มีความคลํองตัวในการท างาน เครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุและอุปกรณ์ตํางๆต๎องมีอยําง
พอเพียงในการปฏิบัติงานและสามารถใช๎งานได๎ทันทีตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเสริมเหลํานี้จะสํงผลดีในการพัฒนา
องค์กรในระดับโรงเรียนให๎สูงขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร  และสํวนรวม 
         ๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ  อุปกรณ์ในการบริการอยํางครบครันและเพียงพอ 
         ๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และในระดับชาติตํอไป 
 
๓.  เป้าหมาย 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 

 คณะครูโรงเรียนตระพังพิทยาคมมีวัสดุส านักงานใช๎อยํางเพียงพอ ๑๐๐% 
       ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
           ๑. บุคลากรทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ใช๎อยํางเพียงพอ 
           ๒. บุคลากรสามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากรและสํวนรวม 
           ๓. บุคลากรท างานได๎สะดวก รวดเร็วทันเวลา เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียนและอ่ืน ๆ   
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
  



๑๒๐ 
  

 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ   ตุลาคม ๒๕๖๑  

- 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

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

 
๖.  งบประมาณ     ๔๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 

- จัดซื้อ/จัดหาหาวัสดุ - อุปกรณ์
ส านักงาน 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

- ๔๐,๐๐๐ นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 

 รวม  ๔๐,๐๐๐     ๔๐,๐๐๐  
 
๗.  การประเมิน 

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

ทะเบียนวัสดุ 
๒ ครูและบุคลากรได๎รับการบริการอยําง

รวดเร็ว ทั่วถึงและทันตํอเหตุการณ์ 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 

๓ บุคลากรมีความสุขในการท างาน ส ารวจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

๔ สถานศึกษามีเอกสารหลัก  ถูกต๎องตาม
หลักวิชาการบริหาร 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

๕ สถานศึกษาบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
 

-ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบการรายงานผล 

-แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
-แบบตรวจสอบการรายงานผล 

 
  



๑๒๑ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากรและสํวนรวม 
 ๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการอยํางเพียงพอ 
 ๓. เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ   
 

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เสนอโครงการ 
              ( นางบุษกร   ศรีพิทักษ์) 
 
ลงชื่อ................... .......................................หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
      (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์) 
         

 
ลงชื่อ.......................................................  ผู๎อนุมัติโครงการ 
           (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 
  



๑๒๒ 
  

 

 
 
 
 

โครงการ   การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุํมบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ   นางบุษกร   ศรีพิทักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
๑.    หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ได๎รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลและงบด าเนินงานอ่ืน
อยํางจ ากัด ไมํเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการด๎านการศึกษา ปัจจุบันได๎ประสบปัญหาที่จ าเป็นเรํงดํวนหลาย
อยํางที่จะสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนา เชํน ระบบอินเตอร์เน็ตที่ลําช๎า เครื่องคอมพิวเตอร์ไมํเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน นักเรียนมีความความยากล าบากในการเดินทางมาโรงเรียนเนื่องจากไมํมีรถโดยสารประจ า
ทางผํานหน๎าโรงเรียนและชุมชน เป็นต๎น นอกจากนี้ผู๎ปกครองและชุมชนประกอบอาชีพหลักด๎านเกษตรกรรม มี
รายได๎ตามฤดูกาล ผู๎ปกครองมีฐานะคํอนข๎างยากจน จึงให๎การสนับสนุนด๎านการเงินและทุนทรัพย์แกํสถานศึกษา
ไมํได๎เทําที่ควร จึงท าให๎โรงเรียนมีความยากล าบากในการพัฒนางานของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 จากสภาพปัญหาดังกลําว  โรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงได๎มียุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน คือยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ สองปีแหํงความเชื่อม่ัน”  ดังนั้นงานระดม
ทรัพยากรและกองทุนเพ่ือการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงได๎จัดให๎มีโครงการการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาข้ึน เพ่ือให๎ทุกฝุายได๎มีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือชํวยแก๎ปัญหาดังกลําว  
 

๒.   วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนงานสวัสดิการบริการรถรับ-สํง ให๎แกํนักเรียน 
          ๒. เพื่อระดมทรัพยากรด๎านงบประมาณทรัพย์สินมาพัฒนาการศึกษา 
          ๓. เพื่อให๎ทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมพัฒนาการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
       ๓.๑  เชิงปริมาณ 
          ๑. ได๎รับความรํวมมือจากชุมชนและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา ๑๐๐% 
        
  



๑๒๓ 
  

 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
          ๑. นักเรียนได๎รับความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน 
          ๒. ทุกฝุายที่สํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
 
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 าผ๎าปุาเพื่อการศึกษา 
๓. ประเมินผลโครงการ 
๔. สรุปรายงานผลและเผยแพร่ 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  
กันยายน  ๒๕๖๑๑ 

 
ผู๎บริหารโรงเรียน/นางบุษกร 
 
ผู๎บริหารโรงเรียน/คณะกรรมการ 
 
ผู๎บริหารโรงเรียน/คณะกรรมการ 
นางบุษกร 
นางบุษกร 

 
๖.  งบประมาณ 

  งบประมาณ   ๗๑๑  บาท          
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมจัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 
      ๗๑๑  

 
 ๗๑๑ นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 

 รวม ๗๑๑  ๗๑๑  
 

 
  



๑๒๔ 
  

 

๗.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้และความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 

ผลผลิต 
๑. โรงเรียนระดมทรัพยากรจัด
สวัสดิการบริการรถรับ-สํง 
นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒. โรงเรียนระดมทรัพยากรได๎
เพียงพอกับความต๎องการ  
ผลสัมฤทธิ์ 
๑. นักเรียนได๎รับบริการรถรับ-
สํง ตลอดปีการศึกษา 
๒. ทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวม
พัฒนาการศึกษา  

 
-  ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนและผู๎ปกครอง 
 
- ตรวจบัญช ี
 
 
- ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนและผู๎ปกครอง 
 - ประเมินความพึงพอใจ 

    
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 - บัญชีการรับบริจาค 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได๎รับบริการรถรับ-สํง ทุกคนตลอดปีการศึกษา 
๘.๒ โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๘.๓ ทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมพัฒนาการศึกษา 

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ................................................... ผู๎เสนอโครงการ  
             (นางบุษกร   ศรีพิทักษ์)                                         
 
 

ลงชื่อ..................................................... หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
         (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์ )                                           
 
   
                                           ลงชื่อ..................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  



๑๒๕ 
  

 

 
 
 
 

โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุํมบริหารงานงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
๑.    หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวทางการใช๎งบประมาณให๎
สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับนโยบาย และจุดเน๎น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โรงเรียนตระพังพิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญในการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จึงจัดให๎
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให๎คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ทบทวน 
และท าความเข๎าใจถึงนโยบาย จุดเน๎น หรือแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให๎เป็นแนวทางเดียวกัน 

๒.   วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือก าหนดการปฏิบัติงาน/โครงการ/จุดเน๎น ของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการตามโครงการและจัดท ารูปเลํม 
 ๓. เพ่ือสร๎างความสามัคคีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
       ๓.๑  เชิงปริมาณ 
          ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร๎อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
          ๑. มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการ จุดเน๎น และจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสร็จสิ้น 
 ๒. เกิดความสามัคคีในครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๔. พื้นที่ด าเนินการ   
 - 
 



๑๒๖ 
  

 

๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นวางแผน 
      ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ขั้นด าเนินการ 
      ๒.๑ จัดเตรียมแนวทางการด าเนินงาน เอกสาร 
และสถานที่ 
      ๒.๒ ด าเนินการตามโครงการ 
๓. ประเมินผลโครงการ 
 
๔. สรุปรายงานผลและเผยแพร่ 
 

ตุลาคม  ๒๕๖๑  –  
กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
ผู๎บริหารโรงเรียน/นางบุษกร 
 
ผู๎บริหารโรงเรียนและนางสาววร
กัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
 
ผู๎บริหารโรงเรียน และนางสาววร
กัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลา
นนท์ 

 
๖.  งบประมาณ 

  งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท          
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ คําอาหารกลางวัน อาหารวําง 

จัดเตรียมเอกสาร และอ่ืนๆ 
๕,๐๐๐ 

 
 ๕,๐๐๐ นางสาววรกัญญา 

พิทักษ์พลานนท์ 
 รวม ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

 
 
  



๑๒๗ 
  

 

๗.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้และความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด 

ผลผลิต 
๑. มีการก าหนดการปฏิบัติงาน 
โครงการ จุดเน๎น และจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
๒. เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  
ผลสัมฤทธิ์ 
๑. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ได๎รับการยอมรับจากคณะครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

 
-  แบบบันทึกสรุปการประชุม 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 - การน าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีไปใช๎จริง 

    
 - เลํมแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสังเกต 
  

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ได๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๘.๒ เกิดความสามัคคีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ......................... .......................... ผู๎เสนอโครงการ  
            (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์)                                 
 
 

ลงชื่อ..................................................... หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
            (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์ )                                           
 
   
                                           ลงชื่อ..................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 



๑๒๘ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
  



๑๒๙ 
  

 

 
 
 
 
โครงการ  พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ  ข๎อที่ ๓ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึง  กันยายน ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 พัฒนาบุคคลกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ  ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  โดยต๎องให๎การดูแลชํวยเหลือครูในการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นคนบอกความรู๎มาเป็นผู๎ชี้
ทางในการแสวงหาความรู๎  โดยครูต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ทันสมัย  เพ่ือสามารถแนะแนวทางให๎นักเรียนได๎ศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม   เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ  สติปัญญา  มี
ความรู๎คูํคุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนได๎อยํางมีความสุข ตามความมุํงหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา พบวํา บุคลากรใน
สถานศึกษายังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู๎โดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนจึงพัฒนาไมํเต็มศักยภาพ  ซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  เพ่ือให๎ได๎คุณภาพนักเรียนตามที่สังคมมุํงหวัง  
และเป็นก าลังที่ส าคัญท่ีจะท าประโยชน์ให๎กับสังคมและประเทศในอนาคต    สิ่งส าคัญสํวนหนึ่งที่จะสนับสนุนให๎
การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลก็คือการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนบทบาทหน๎าที่ของตนเอง  จึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎และทักษะการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียน ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาครูสูํการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 ๓. เพื่อพัฒนาผู๎บริหารสูํการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ 
 
 

 
  



๑๓๐ 
  

 

๓.  เป้าหมาย  
๓.๑ เชิงปริมาณ 
๑. ร๎อยละ ๘๐  ของครูที่มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๓.๒  เชิงคุณภาพ  
๑. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๒. ผู๎บริหารมีการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
 

๔. พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

๕. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

๔. งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

-คําเดินทางไปราชการของผู๎บริหาร 
-คําลงทะเบียนเข๎าอบรม 
-คําท่ีพัก 

๒๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 

๒๘,๐๐๐.- 
 
 

 

นายสันติกร  รักสองหมื่น 
 
 
 
 
นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

๒ อบรมพัฒนาครู 
-คําเดินทางไปราชการของครู   
-คําลงทะเบียนเข๎าอบรม 
-คําท่ีพัก 

 รวม  ๒   กิจกรรม ๔๘,๐๐๐   บาท 
 
 
 
  



๑๓๑ 
  

 

๗.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร๎อยละ ๘๐ ของครูที่มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศ 

๒. ร๎อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

นิเทศการสอน แบบบันทึกการนิเทศ 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูที่มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู) 
 
 

ลงชื่...................... .......................หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
      ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท)์ 

 
 

ลงชื่อ.......................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๓๒ 
  

 

 
 

               
  

โครงการ  ศึกษาดูงาน 
ลักษณะโครงการ โครงตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ ข๎อที่ ๒ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาในปัจจุบันได๎เน๎นกระบวนการเรียนรู๎ มุํงพัฒนาคนให๎สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง 

ด๎านจิตใจ ด๎านรํางกาย สติปัญญา และสังคม โดยมุํงให๎ผู๎เรียนมีความสามารถพ่ึงตนเองได๎ ประสานงานกับผู๎อ่ืนได๎
เป็นอยํางดี เห็นความส าคัญตํอการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล๎อม ด๎วยความเสียสละ ดังนั้นการเรียนรู๎ ครู
ควรหาวิธีและแนวทางการจัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย รู๎จักเปิดตัวเองสูํโลกภายนอกศึกษาเรียนรู๎สิ่งแปลกใหมํ 
ขยายการท างานแบบมีเครือขําย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จึงมีความจ าเป็น และส าคัญยิ่งเพ่ือให๎ครูได๎รับ
ความรู๎และประสบการณ์ตรง สามารถน ามาใช๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  

 ๒. วัตถุประสงค์    
๑. เพ่ือให๎ครูมีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล 
๒. เพ่ือให๎ครูได๎ศึกษา เรียนรู๎ เกี่ยวกับสถานที่ท่ีส าคัญของประเทศไทย 
๓. เพ่ือให๎ครูได๎ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ ในจังหวัดทางภาคเหนือ 
๔. เพ่ือให๎ครูได๎รับความรู๎และประสบการณ์ตรง 
๕. เพ่ือให๎ครูรู๎จักเปิดตัวเองสูํโลกภายนอก ศึกษาเรียนรู๎สิ่งแปลกใหมํ 
๖. เพ่ือให๎ครูสามารถน าความรู๎ตํางๆที่ได๎จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

๓.  เป้าหมาย    
๓.๑  เชิงปริมาณ   

๑.  ครแูละบุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ ๙๐ สามารถน าความรู๎ตํางๆท่ีได๎จากการศึกษาดูงาน 
น าความรู๎ ประสบการณ์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสิ่งแปลกใหมํ มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมี
วิสัยทัศน์ที่กว๎างไกลรู๎เทําทันสถานการณ์ 



๑๓๓ 
  

 

 ๓.๒  ด้านคุณภาพ  
 ครูทุกคนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช๎ในกระบวนการเรียนการสอน

ได๎ดียิ่งขึ้น และสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ   - โรงเรียนแมํจันวิทยาคม ด๎านห๎องเรียนอาชีพ 
   - โรงเรียนแมํเจดีย์วิทยาคม ด๎านการจัดการศึกษาโดยความรํวมมือของชุมชน และ 
     ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนักเรียน 
  
๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๒. เขียนโครงการ  ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๓. เสนอโครงการ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๔. อนุมัติโครงการ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ  ๒๓-๒๖ มกราคม  ๒๕๖๒ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๖. รายงานผล          มกราคม  ๒๕๖๒ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 
๖.  งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ 
 

คําเชําเหมารถตู๎ปรับอากาศ 
จ านวน  2  คัน 
 

๑๐,๐๐๐ 
     
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ - (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
๗. การประเมินผล 
  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

ร๎อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู๎และประสบการณ์ตรง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

๒ ร๎อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งแปลกใหมํ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

๓ ร๎อยละของความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 



๑๓๔ 
  

 

๔ ร๎อยละของครูที่ได๎น าความรู๎ที่ได๎รับจาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงานสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาปรับใช๎ใน
กระบวนการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี และสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เสนอโครงการ 
              (นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู) 
 
 

ลงชื่อ...........................................................หวัหน๎าฝุายนโยบายและแผน  
        (นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์) 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
   (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
  



๑๓๕ 
  

 

 
 

 
โครงการ  สัมพันธ์ชุมชน 
ลักษณะโครงการ โครงตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………… 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การประชาสัมพันธ์และการรํวมกิจกรรมอันส าคัญกับชุมชน  มีความจ าเป็นที่โรงเรียนต๎องเข๎าไปมีสํวน

รํวมเพ่ือเผยแพรํขําวสารในการด าเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการปฏิบัติงานยุค
ขําวสาร IT   เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีตํอกันระหวํางโรงเรียนและชุมชน อีกทั้ง พ.ร.บ.การศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    แก๎ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ ๒๕๔๕     โรงเรียนต๎องมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก  ได๎รับการประเมินผลและติดไว๎ในที่สาธารณชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให๎ชุมชนและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทราบ อีกทั้งการสํงเสริมให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาทุกฝุายมีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษารูปแบบตํางๆ
ซึ่งได๎รับการตอบรับ การสนับสนุนสํงเสริมเป็นอยํางดีจากทุกฝุาย   โรงเรียนจึงจัดโครงการสัมพันธ์ ชุมชน โดย
เน๎นกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ  กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง  กิจกรรมระดมทรัพยากรและการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
และกิจกรรมเครือขํายความรู๎ 
 

 ๒. วัตถุประสงค์    
๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกรูปแบบ 

 ๒.  เพ่ือให๎โรงเรียนและชุมชนรํวมกิจกรรมซึ่งกันและกัน  
๓.  เพ่ือสร๎างผู๎ปกครองเครือขําย  และชุมชน  รํวมพัฒนาการศึกษา  

  

๓.  เป้าหมาย    
๓.๑  เชิงปริมาณ   

๑.  ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนทุกรูปแบบ   

  ๒.  ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการรํวมกิจกรรมซึ่งกันและกันในวันส าคัญตํางๆ    
๓.  โรงเรียนมีผู๎ปกครองเครือขํายรํวมพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้นเรียน 

 
  



๑๓๖ 
  

 

๓.๒  เชิงคุณภาพ  
 ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนทุกรูปแบบ  มีสํวนรํวมในการรํวมกิจกรรมซึ่งกันและกันในวันส าคัญตํางๆ มีผู๎ปกครองเครือขํ ายรํวม
พัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้นเรียน 

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม และชุมชนต าบลควนพัง 
 

๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๒. เขียนโครงการ  ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๓. เสนอโครงการ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๔. อนุมัติโครงการ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
๖. รายงานผล ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

๖.  งบประมาณ       -    บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 

๑ 
 
 

๒ 

กิจกรรมระดมทรัพยากรและ
การมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
กิจกรรมเครือขํายความรู๎ 

     - - 
 

- 
 

นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
 
นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 

 รวม - -  
 
๗. การประเมินผล  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

๑ 
 

ร๎อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู๎และ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบก าหนด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๒ ร๎อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการก ากับติดตามดูแล 
ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๓ ร๎อยละของการมีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

 



๑๓๗ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุก

รูปแบบ  มีสํวนรํวมในการรํวมกิจกรรมซึ่งกันและกันในวันส าคัญตํางๆ มีผู๎ปกครองเครือขํายรํวมพัฒนาการศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู๎เสนอโครงการ 
              (นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู) 
 

ลงชื่อ........................... ................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
       ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์) 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
   (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๓๘ 
  

 

 
 
 
 
โครงการ  พัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
.....................................................................................................  ........................................................................... 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 กลุํมบริหารงานบุคคล เป็นกลุํมงานที่ท าหน๎าที่ให๎การบริการด๎านขําวสาร ข๎อมูล ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร  กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ปูายนิเทศ แผนภูมิสายงาน ท าเนียบบุคคลในโรงเรียน  รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องไม๎เครื่องมือที่ชํวยในการอ านวยความสะดวกให๎แกํบุคลากร และชํวยให๎การท างานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆที่เก่ียวกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุํม
บริหารงานบุคคลจ าเป็นจะต๎องพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมในด๎านดังกลําว 
 

๒. วัตถุประสงค์    
๑. เพื่อให๎บริการด๎านขําวสารตํางๆ แกํบุคลากร 

 ๒. เพ่ือจัดเก็บข๎อมูลของบุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและสะดวกตํอการค๎นหา 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงสายงานให๎ตรงกับภาระหน๎าที่งานของแตํละบุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็นปัจจุบัน 
 ๔.เพ่ือพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ร๎อยละ ๘๕กลุํมบริหารงานบุคคลให๎บริการด๎านขําวสาร 

ตํางๆแกํบุคลากรในโรงเรียนอยํางทั่วถึง 
๓.๑.๒ ร๎อยละ  ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีข๎อมูลของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
๓.๑.๓ ร๎อยละ  ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน   
 

๓.๒เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑กลุํมบริหารงานบุคคลมีความพร๎อมในด๎านข๎อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
๓.๒.๒กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนที่ชัดเจน 
๓.๒.๓บุคลากรมีความม่ันใจในการท างาน 
 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 



๑๓๙ 
  

 
 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  

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

๖. งบประมาณ ๓,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร๎างการบริหารงาน ปูายข๎อมูล

บุคลากร ภายในโรงเรียนตระพังพิทยา 
๓,๐๐๐ 

 
นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู 
 

 รวม  ๑   กิจกรรม ๓,๐๐๐  บาท 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร๎อยละ ๘๕กลุํมบริหารงานบุคคลให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆแกํบุคลากรในโรงเรียนอยํางทั่วถึง 

ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร๎อยละ ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีข๎อมูลของบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน 

ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ร๎อยละ ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน 

ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
  



๑๔๐ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  มีข๎อมูล ขําวสาร กฎระเบียบข๎อบังคับ ที่เก่ียวข๎องกับบุคลากรอยํางเป็นปัจจุบัน 
  ๒.  กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน   
  ๓. บุคลากรมีความม่ันใจในการท างานมากข้ึน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

          ลงชื่อ...........................................................ผู๎เสนอโครงการ 
(นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู) 

 
 

           ลงชื่อ........................ ............................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 
             ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์) 

 
  

   ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
(นายสันติกร   รักสองหมื่น) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
  

 

 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

  



๑๔๒ 
  

 

 
 
โครงการ  คุณธรรมน าชีวิต 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู๎เรียน 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝุายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมจิตร  จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด๎วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก๎าวหน๎าไปอยํางไมํหยุดยั้ง  ผู๎คนสํวนใหญํ

สามารถที่จะรับรู๎ข๎อมูลขําวสารได๎จากสื่อหลาย ๆ ทางไมํวําจะเป็นสื่อในประเทศไทยและจากตํางประเทศทั้งทาง
โทรทัศน์  นิตยสาร  และที่ส าคัญคือสื่อจากอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารได๎ท่ัวโลกโดยไมํจ ากัด  
ซึ่งข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับนี้มีหลากหลายรูปแบบ  มีทั้งข๎อมูลที่ดีและไมํดี  ถูกต๎องและไมํถูกต๎อง  เป็นอันตรายและ
ไมํเป็นอันตราย  ท าให๎ประชากรไทยทั้งมวลได๎รับวัฒนธรรมและคํานิยมทางด๎านวัตถุจากตํางชาติไมํทางตรงก็
ทางอ๎อม  สํงผลตํอวิถีการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศไทยมิใชํน๎อย  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมและคํานิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไป  สํงผลให๎สภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย  เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรของพํอ แมํก็
น๎อยลง  ท าให๎เยาชนในชาติกลายเป็นเยาวชนที่มีปัญหา ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดีงาม  จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามให๎แกํนักเรียน
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเห็นควรเรํงสํงเสริมคุณธรรมและสร๎างส านึกความเป็น
ไทยให๎กับเด็กและเยาวชนไทย  ได๎เรียนรู๎  เข๎าใจ และเข๎าถึงความเป็นชาติที่แท๎จริง  โดยมุํงให๎ความส าคัญตํอการ
จัดกิจกรรมที่เน๎นภารกิจใน ๓ ด๎าน (๓ D) ได๎แกํ  ด้านประชาธิปไตย (Democracy) คือ มีความตระหนัก  เห็น
ความส าคัญ  ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และตํอต๎านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย  
(Decency) คือ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีงาม  รู๎รับผิดชอบชั่วดี  มีความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย  
ยึดถือปฏิบัติอยูํในวิถีชีวิต  ด้านการมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-free) คือ รู๎จักหลีกเลี่ยงหํางไกลยาเสพ
ติด  จากนโยบายดังกลําวทุกคนทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ  เอกชน  โรงเรียน  สถาบันครอบครัว  ต๎องชํวยกัน อาจต๎อง
ใช๎เวลานาน ในการกลํอมเกลา ฝึกอบรมบํมนิสัย ต๎องใช๎เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบในการ
ที่จะพัฒนาให๎นักเรียน  เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีโรงเรียนและสังคมต๎องการ  เพื่อให๎เยาวชน



๑๔๓ 
  

 

เหลํานี้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ทางโรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎เล็งเห็นความส าคัญดังกลําว จึง
ได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยได๎น๎อมน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา   ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวไทยมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามในสถานศึกษานี้ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มีความส านึกในความเป็นไทย 
๓.เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็นพลเมืองที่

ดีของไทยและพลเมืองของโลก 
๔.เพ่ือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎อ่ืนและ

สังคมอยํางสม่ าเสมอ 
๕.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
๖.เพ่ือสํงเสริมนักเรียนได๎รับการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

          ๑. นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร๎อยละ ๘๐ เป็นผู๎ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เรียนที่มีความเอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที 
๓. ร๎อยละ ๘๐  ของผู๎เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํรํวมกันได๎ด๎วยความเข๎าใจ

ที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์ 
๔. ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เรียนที่มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
เชิงคุณภาพ  
ผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได๎แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน

กิจกรรมตํางๆมีความเอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญญูกตเวที  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํรํวมกัน
ได๎ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์  มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

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

– 
ก.ย. ๖๒ 

  นายสมจิตร  จันทา 
 ๒ แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

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

 
  



๑๔๔ 
  

 

๖.  งบประมาณ  ๖,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ของชาติ 
-  ซื้อเทียนจ าน าพรรษา 

 
๓,๐๐๐ 

 
- 

๓,๐๐๐  
นายสมจิตร  จันทา 

๒ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ นางนัฎฐพร บุญกอง 
 รวม   ๒  กิจกรรม ๓,๐๐๐  บาท  

 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

๒. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํรํวมกันได๎ด๎วย
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์ 

การรํวมกิจกรรมของโรงเรียน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบการสังเกตพฤติกรรม 

๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความตระหนัก รู๎คุณคํา 
รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

การรํวมกิจกรรมของโรงเรียน 
การสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม 
แบบการสังเกตพฤติกรรม 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได๎แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในกิจกรรมตํางๆมีความเอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํ
รํวมกันได๎ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์  มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

ลงชื่อ........................................................ผู๎เสนอโครงการ  
               (นายสมจิตร  จันทา)  

 
ลงชื่อ............. ...........................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

               (นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์)  
 
                                        

 ลงชื่อ..........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ                                                           
                  (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   
  



๑๔๕ 
  

 

 
 
 

โครงการ  คํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์     สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพผู๎เรียน 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุํมบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม    ๒๕๖๑   -    กันยายน   ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………................................................…………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมี จุดหมายให๎
นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู ํในสังคมอยํางมีความสุข ในสภาพสังคม ปัจจุบันมี
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเยาวชนได๎รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกันความเสื่อมทาง
จิตใจก็ทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนนําวิตก และก็ให๎เกิดปัญหามากมายเชํนปัญหายาเสพติด ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบตํอตนเอง และสังคม   หมกมุํนในอบายมุข     ขาดความซื่อสัตย์ ขาด
ความกตัญญูกตเวที จึงท าให๎สังคมไทยเกิดวิกฤตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางกลุํมบริหารทั่วไปโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
จึงเห็นวําการเสริมสร๎างเยาวชนของชาติให๎มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นวิธีการที่จะชํวยจรรโลงสังคมให๎นําอยูํ เป็น
การสร๎างชาติให๎มั่นคงในอนาคต จึงจัดให๎มีการเข๎าคํายฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร๎างให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถน าหลักธรรมมาขัดเกลาจิตใจ สร๎างความส านึกในความเป็นคน ความเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ชาติบ๎านเมือง น าความสุขมาสูํตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
                        ๑.  เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมของศาสนา ที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต 

๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให๎กับผู๎เรียน 
        ๓. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และได๎ชื่อวําเป็นผู๎มี  
           คุณธรรมไมํตกเป็นทาสของยาเสพติด 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ) 
 ๓.๑   เชิงปริมาณ 
  -  นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคนได๎รับการอบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
  



๑๔๖ 
  

 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๑.   นักเรียนที่ผํานการอบรมได๎พัฒนาจิตใจและนิสัยที่ดีงาม 
 ๒.  นักเรียนสร๎างความสัมพันธ์อันดีและชํวยเหลือเผื่อแผํแกํกัน 
                     ๓.  เกิดสันติสุขแกํสํวนตัวและสํวนรวม 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ     โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

๕.   วิธีด าเนนิการและข้ันตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสมจิตร  จันทา 
๒.  เขียนโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสมจิตร  จันทา 
๓.  เสนอโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสมจิตร  จันทา 
๔.  อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสันติกร   รักสองหมื่น 
๕.  ด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ นายสมจิตร  จันทา 
๖.  รายงานผล กันยายน ๒๕๖๒ นายสมจิตร  จันทา 
 
๖.  งบประมาณ  ๒๔,๐๗๐    บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รวม 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ เข๎าคํายคุณธรรม – จริยธรรม ๙,๐๐๐ ๑๗,๐๗๐ ๒๔,๐๗๐ นายสมจิตร  จันทา 

 รวม ๒๔,๐๗๐   
 
๗.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่เดํนชัด การสังเกต แบบบันทึก 

 
  



๑๔๗ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  - นักเรียนได๎เข๎าคํายฝึกอบรมอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
                  - นักเรียนที่ผํานการอบรมได๎พัฒนาจิตใจและนิสัยที่ดีงาม 
                  - เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ........................................................ผู๎เสนอโครงการ  

               (นายสมจิตร  จันทา)  
 

 
ลงชื่อ............................ ............................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

                 (นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์)  
 
                                        

 ลงชื่อ..........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ                                                           
                  (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๘ 
  

 

 
 
 
โครงการ           โรงเรียนสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนัฎฐพร   บุญกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม  ๒๕๖๑ –   กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนตระพังพิทยาคม  มีเขตพ้ืนที่บริการ ๘ หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๑ – ๘  ต.ควนพัง อ าเภอรํอน
พิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ   เป็นสวนยางพารา  มีบ๎านพัก
อาศัยอยูํในสวนยาง  ริมถนนใหญํด๎านข๎างโรงเรียน  มีบ๎านเรือนคํอนข๎างมาก  มีประชากรประมาณ   ๑,๒๐๐   
คน   บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนได๎แกํ   สวนยางพารารอบทั้งสี่ทิศ    มีถนนด๎านหน๎าและด๎านข๎างโรงเรียน  
อาชีพหลักของชุมชน คือ   รับจ๎างติดตายาง  ท าสวนยางพารา   เนื่องจากมีการเพาะกล๎ายางพาราแล๎วจ๎างติดตา
เพ่ือจ าหนํายตํอไป  บางสํวนที่มีที่ดินมาก  ได๎ปลูกยางพาราแล๎วกรีดยางเองสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นที่รู๎จักทั่วไปคือ การท าบุญเดือนสิบ การรดน้ าผู๎สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์  
การไปวัดท าบุญในวันพระ ซึ่งมีวิถึการด าเนินชีวิตที่พอเพียงและเรียบงานตามแบบคนชนบท   

จากข๎อมูลปัจจุบัน ระดับการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม  (คิดเป็นร๎อยละ 
ของจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด) ผู๎ปกครองมีระดับการศึกษา ต่ ากวําปริญญาตรี ร๎อยละ ๑๐๐ ส าหรับ
อาชีพหลักของผู๎ปกครอง (คิดเป็นร๎อยละ ของจ านวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด) ผู๎ปกครอง มีอาชีพรับจ๎างเป็น
สํวนใหญํ คิดเป็นร๎อยละ ๔๑ – ๖๐ รองลงมี มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ ๒๐ – ๔๐ และ มีอาชีพค๎าขาย ไมํ
มีอาชีพ และอ่ืน ๆ คิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ ๒๐    

จากสภาพบริบทของโรงเรียนตระพังพิทยาคม ด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านอาชีพ และการศึกษา
ของผู๎ปกครองนักเรียน แสดงให๎เห็นวําผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ ขาดโอกาส และมีฐานะยากจน ดังนั้น 
โรงเรียนมีจ าเป็นที่จะต๎องปลูกฝังการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการเรียนการสอน เพ่ือให๎
นักเรียนได๎ซึมซับ ความรู๎ หลักการ และแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให๎เกิดขึ้นกับตนเอง เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ปัจจุบันโรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได๎จัดท าสวนยางพาราในเนื้อที่  ๕  ไรํ  และปลูกปาล์มน้ ามันใน
บริเวณรอบรั้วโรงเรียนและรอบสระน้ าของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับให๎นักเรียนได๎ปลูกพืชผัก
เพ่ือรับประทานเองและเหลือสํงจ าหนํายในชุมชนบริเวณโรงเรียน ปลูกมะนาวพันธุ์ จ านวน ๖๐ ต๎น  เพ่ือที่จะใช๎
เป็นที่ฝึกงานเกษตร  รวมทั้งการจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  ให๎นักเรียนได๎มีลักษณะนิสัยที่ ดีในการท าอาชีพ
เกษตรกรรม  และรู๎จักการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับโรงเรียนมีรายได๎จากการด าเนิน



๑๔๙ 
  

 

กิจกรรมดังกลําวในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนตระพังพิทยาคม จึงได๎ด าเนินการโครงการโรงเรียน
สํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  ต าบลควนพัง  อ าเภอรํอน
พิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์  
   ๑.  เพ่ือสํงเสริมเพ่ือน๎อมน าหลักเพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะทางด๎านเกษตรกรรม   
    ๒.  เพ่ือให๎นักเรียนมีนิสัยในการท างานที่ดี  และตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.  เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน และแปลงพืชผักสวนครัวของโรงเรียน 
   ๔.  เพ่ือให๎โรงเรียนมีรายได๎ในการน ามาใช๎จํายในการจัดการศึกษา 

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

- บ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน 
- บ ารุงรักษาต๎นยางพาราในพ้ืนที่  ๕  ไรํ 

    - บ ารุงรักษาต๎นปาล์มน้ ามันในบริเวณโรงเรียน 
    - บ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน 
    -  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
     -  นักเรียนมีทักษะทางด๎านเกษตรกรรม 
     -  นักเรียนมีนิสัยในการท างานที่ดีและตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  นักเรียนเห็นคุณคําของลักษณะนิสัยการออม 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    
    โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๒. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๓. วางแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๕. นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๖. ประเมินผลการด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

๗. จัดท ารายงานและเผยแพรํ กันยายน  ๒๕๖๒ นางนัฎฐพร   บุญกอง 

 
  



๑๕๐ 
  

 

๖. งบประมาณ  ๕,๐๐๐    บาท   
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ             

 

ที ่
 

กิจกรรม 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุนฯ 

เงินเรียน
ฟรีฯ 

๑ พัฒนาสวนยางพารา, สวนปาล์ม, 
แปลงปลูกผักและการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

๑,๐๐๐.- - ๑,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

๒ ซื้อปุ๋ยบ ารุงต๎นยางพารา 

-ซื้อยาฉีดหญ๎าในสวนยาง 

-คําจ๎างฉีดหญ๎า 

๔,๐๐๐.- - ๔,๐๐๐.- นางนัฎฐพร 

๓ กิจกรรมออมทรัพย์พัฒนาชีวิต 

-จัดท าสมุดออมทรัพย์ 
- - - น.ส.วิไลวรรณ 

รวม ๕,๐๐๐.- - ๕,๐๐๐.-  

 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด 

๑ บ ารุงรักษาต๎นยางพาราในพื้นที่  ๕  ไรํ รายงานการจัดการ แบบรายงาน 

๒ บ ารุงรักษาต๎นปาล์มน้ ามันในบริเวณ
โรงเรียน 

รายงานการจัดการ แบบรายงาน 

๓ นักเรียนได๎ปฎิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว สอบถาม แบบสอบถาม 

 
  



๑๕๑ 
  

 

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  มีสวนยางพาราในพ้ืนที่  ๕  ไรํ  ที่ได๎รับการพัฒนา 
   ๒.  ต๎นปาล์มน้ ามันในบริเวณโรงเรียนได๎รับการพัฒนาและให๎ผลผลิตที่ดี 
 ๓.  นักเรียนมีทักษะทางด๎านเกษตรกรรม 
      ๔.  นักเรียนมีนิสัยในการท างานที่ดีและตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕.  นักเรียนเห็นคุณคําของลักษณะนิสัยการออม 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................    ผู๎เสนอโครงการ  
               ( นางนัฎฐพร   บุญกอง )  
 

 
ลงชื่อ........................... ...............................   หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

            ( นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์ )     
 
 
 
                           ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
 

 
 
 
  



๑๕๒ 
  

 

 
 
 
 
โครงการ                  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง   
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพผู๎เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ –  กันยายน  ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีจุดหมายให๎นักเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการออกก าลังกายดูแลตนเองให๎มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี การสํงเสริม
สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกสถานที่สามารถท าให๎เกิดขึ้นได๎ โรงเรียนก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่สามารถสํงเสริม
สุขภาพได๎ตัวนักเรียนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการที่จะเป็นผู๎น าในด๎านสุขภาพ ทางกลุํมสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสํงเสริมสุขภาพ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นให๎เป็นรูปธรรมให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน
เพ่ือที่จะน าไปสูํการพัฒนาด๎านตํางๆ เชํนด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเน๎นให๎นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยูํในโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในสุขภาพของตนเอง ตลอดจนได๎น าความรู๎ไป
เผยแพรํให๎ผู๎อ่ืนตํอไป 
 

๒. วัตถุประสงค์    
 ๑. เพื่อสร๎างจิตส านึกของนักเรียนในการมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชนในด๎าน
สุขภาพ 
 ๒. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ มีทักษะ เกี่ยวกับการบริโภค การออกก าลังกาย การปูองกันแก๎ไขปัญหายา
เสพติด และการรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ ภายในโรงเรียน 
 ๓. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีเกี่ยวกับด๎านสุขภาพของตนเองและชุมชน 
   ๔.  เพ่ือจะได๎มีเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ประจ าห๎องพยาบาลอยํางเพียงพอส าหรับไว๎บริการ 
 

๓.  เป้าหมาย  (ระบุจ านวนบุคคล หรือจ านวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ ) 
          ๓.๑  เชิงปริมาณ  
                        - นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รับการรักษาพยาบาลในเบื้องต๎น และมีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ 
  



๑๕๓ 
  

 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
       - นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
                           -. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและปลอดสารเสพติด 
                           -. นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 
 
๕. วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 

 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนประชุมบุคลากร  ต.ค. ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๒. เขียนโครงการ  ต.ค. ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๓. เสนอโครงการ ต.ค. ๒๕๖๑ – พ.ย.๒๕๖๒ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๔. อนุมัติโครงการ พ.ย. ๒๕๖๒ นายสันติกร   รักสองหมื่น 
๕. ด าเนินการ พ.ย. ๒๕๖๑ –  ก.ย. ๒๕๖๒ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๖. รายงานผล ก.ย. ๒๕๖๒ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
 
๖. งบประมาณ             ๓,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน
รายหัว 

เรียน
ฟรี 

๑ คํายาเวชภัณฑ์ ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
 รวม ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐-  

 
๗. การประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัด 
๑ 
 

นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ 

สังเกต แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

๒  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข๎เจ็บและปลอดสารเสพติด 

สังเกต  แบบประเมิน 

๓ นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู๎น าและผู๎
ตามท่ีดี 

สังเกต การปฎิบัติ  แบบประเมิน 

 
  



๑๕๔ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๑. นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
             ๒. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและปลอดสารเสพติด 
             ๓.  นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี 
 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ  
            (นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข )  
 

 
ลงชื่อ.......................... ..............................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

           (นางสาววรกัญญา      พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๕๕ 
  

 

 
 

 
 
โครงการ                  สํงเสริมวินัยนักเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ  
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู๎เรียน  
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์   จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ –  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
แนวปฏิบัติในการปลูกฝัง “วินัย” ให๎นักเรียนนั้น เป็นเจตนาที่จะสร๎างเยาวชนของชาติให๎เป็นผู๎มีความเป็น

ระเบียบเรียบร๎อย ทั้งในพฤติกรรมที่แสดงออกในสํวนตน และที่แสดงออกตํอสํวนรวม ปัญหาของการไมํมีวินัย
ของคนในชาติ จะเห็นได๎จาก ความไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยในสังคม การละเลยไมํปฏิบัติตามกฎหมาย การ
แกํงแยํงข้ึนรถ ลงรถประจ าทาง การแตํงกายไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ปัญหานักเรียนขาดความมีวินัย เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในเด็กระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นชํวงวัยหัวเลี้ยวหัวตํอของชีวิต ซึ่งอาจเกิดอารมณ์รุนแรง และมีปัญหาในการปรับตัว 
เนื่องจากการพัฒนาทางรํางกาย และสื่อตําง ๆ ที่เข๎ามาสูํนักเรียน ท าให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอยํางที่ได๎พบ
เห็นจากสื่อเทคโนโลยี ซึ่งท าให๎เยาวชนขาดความมีวินัย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการเรียนรู๎จึงมุํงเน๎นให๎
สถานศึกษาทุกแหํงจัดการเรียนรู๎ คูํคุณธรรม ใช๎เครือขํายการศึกษารํวมสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน เสริมสร๎างวินัยและสนับสนุนให๎นักเรียนประกอบความดี  ซึ่งตรงกับแนวทางปฏิบัติงานตามรอยพระยุคล
บาท ที่ทรงพระราชทานไว๎วํา “จะต๎องฝึก ต๎องสร๎างวินัยในตนเองส าหรับควบคุมประคับประคองให๎สามารถ
ปฏิบัติความดีได๎อยํางเหนียวแนํนตลอดตํอเนื่อง  มิให๎ขาดตอนหรือขาดวิ่นลง และต๎องมีวินัยเครํงครัด มีความ
ขยันพากเพียร มีความกล๎าหาญอดทน และมีสติยั้งคิดอยํางสูง” พฤติกรรมที่ไร๎ระเบียบวินัยของนักเรียนเป็น
ปัญหาที่มีผลกระทบตํอตัวของนักเรียนโดยตรงและยังสํงผลไปถึงการพัฒนางานตําง ๆ ให๎ขาดประสิทธิภาพไป
ด๎วย การมีระเบียบวินัยจึงเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของการอยูํรํวมกันในสังคม และเป็นสิ่งที่จ าเป็นทุกคนที่จะท าให๎
ควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงาน และสังคม รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ส าคัญอยํางหนึ่งของคนไทย 
ทุกคนต๎องตระหนักและด าเนินการเพ่ือให๎ชาติบ๎านเมืองสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลก มีจุดยืนและ
ทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล๎องกับรากเหง๎าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สามารถน าพา
สังคมและประเทศชาติก๎าวไปพร๎อมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกอยํางมั่นคงและสงบสุข  

ดังนั้น พฤติกรรมด๎านวินัย หรือระเบียบวินัย หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงมีความส าคัญตํอการ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งได๎แกํ พฤติกรรมที่มีผลกระทบตํอเด็กในระยะยาว ถ๎าไมํได๎รับการแก๎ไขเสียแตํเริ่มแรก 



๑๕๖ 
  

 

โอกาสที่จะประสบปัญหาชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํในอนาคตนั้นสูงมาก เชํน ปัญหาการเรียนล๎มเหลว ปัญหา
ความก๎าวร๎าว ปัญหาการซึมเศร๎า และปัญหาเข๎ากับเพ่ือนไมํได๎ ทั้งนี้ ครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องจะต๎องตระหนักใน
ภาระหน๎าที่ ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน โดยจะต๎องศึกษาหารูปแบบและวิธีการในการปลูกจิตส านึกให๎แกํ
นักเรียนในด๎านความมีวินัย เพราะหากนักเรียนขาดความมีวินัยจะท าให๎เกิดปัญหาด๎านการเรียน การปฏิบัติตนใน
สังคม และการด ารงชีวิตในสังคม หากไมํได๎รับการแก๎ไขก็จะเป็นภาระของสังคมไปในที่สุด 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือความเจริญงอกงามให๎แกํนักเรียน โดยการ
ถํายทอดความรู๎ การอบรม การฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต๎องและดีงาม  โรงเรียนจึงตระหนักในบทบาทหน๎าที่  ซึ่ง
นอกจากจะให๎ความรู๎แล๎วโรงเรียนยังเป็นสถาบันที่ส าคัญที่จะต๎องให๎การอบรมปลูกฝัง  ฝึกปฏิบัติให๎นักเรียนเป็น   
ผู๎มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต๎อง มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตและคํานิยมท่ีดีงาม  ซึ่งจะได๎
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมและมีความสุขตํอไป 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ นักเรียนปฏิบัติตน ตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข๎อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไมํ

ละเมิดสิทธิของผู๎อื่น     
๒.๒ นักเรียนมีความตรงตํอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจ าวันและรับผิดชอบในการ

ท างาน   
   ๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

๒.๔ นักเรียนมีความสุขภาวะที่ดี (วินัยตํอตนเอง) 

๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร๎อยละ ๙๘ ผํานเกณฑ์การประเมินด๎านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๑.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๘ ผํานเกณฑ์การประเมินด๎านความตรงตํอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตํางๆ ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๑.๓ นักเรียนร๎อยละ ๙๘ ผํานเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๑.๔ นักเรียนร๎อยละ ๙๘ ผํานเกณฑ์การประเมินด๎านการมีมีสุขภาวะที่ดี ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๑.๕ นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมสร๎างวินัย 

๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับของ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
๓.๒.๒ นักเรียนมีความตรงตํอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ 
๓.๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓.๒.๔ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีประกอบด๎วย 
๓.๒.๕ นักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมสร๎างวินัย 

 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
  



๑๕๗ 
  

 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๐ 

– 
ก.ย. ๖๒ 

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

 
๖.  งบประมาณ    ๕,๐๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ  รวม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ เข๎ารํวมอบรมการสํงเสริมวินัย

นักเรียน 
๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ นายสุวนิตย์  

จิตต์ส ารวย 
๒ จัดกิจกรรมในโรงเรียน ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
 รวม   ๒  กิจกรรม ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับของ ครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

สังเกต แบบสังเกต 

๒. นักเรียนมีความตรงตํอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ สังเกต แบบสังเกต 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ 
๔. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี บันทึกข๎อมูล แบบบันทึก 
๕. นักเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมสร๎างวินัย บันทึกข๎อมูล แบบบันทึก 
 
  



๑๕๘ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับของ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
๒. นักเรียนมีความตรงตํอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ  
            (นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 

 
ลงชื่อ........................................................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน  

           (นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  



๑๕๙ 
  

 

 
   
 

 
โครงการ  พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝุายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยปัจจุบัน ปรากฏนักเรียนที่มีปัญหาในหลายด๎าน  ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านสุขภาพ  ด๎านเศรษฐกิจ  
สังคม  สิ่งแวดล๎อมและยาเสพติด  ท าให๎โรงเรียนซึ่งเป็นหนํวยงานในการดูแลนักเรียน  ต๎องรู๎จักนักเรียนรอบด๎าน  
เพ่ือสามารถสํงเสริม  พัฒนานักเรียนได๎อยํางถูกต๎องตามความต๎องการของนักเรียนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง  ด๎าน
วิชาการ  โรงเรียนได๎ด าเนินการส ารวจพบวํา  ยังมีนักเรียนทุกระดับชั้นที่อํานไมํออกเขียนไมํได๎  โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมขึ้น  เพ่ือพัฒนานักเรียน  และแก๎ไข
ปัญหาด๎านตํางๆของนักเรียน  และพัฒนางานตามข๎อเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง  ในการรู๎จักนักเรียน
รายบุคคลเพ่ือเป็นประโยชน์ตํอครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนน าผลการ
ด าเนินงาน  ข๎อมูลด๎านวิชาการตํางๆ  ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา  
๒๕๕๖  อาทิ  กิจกรรมจัดท าข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล  กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน  กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรายชั้นเรียน  หากโครงการนี้ส าเร็จลงจะชํวยให๎ครู ผู๎ปกครอง  ใช๎ข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล  ในการคัดกรองนักเรียน  ดูแล  ชํวยเหลือแก๎ปัญหาและพัฒนานักเรียนได๎ในทางที่ถูกต๎อง  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนรํวม 
สํงเสริมผู๎เรียนทั้งในด๎าน จิตใจ  อารมณ์ สังคม สุขภาพ  วิชาการ  และเจตคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวเพ่ือ เป็น
คนเกํง  คนดี และมีความสุขตํอไป 

๒. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน 

 ๓. เพื่อจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
 
  



๑๖๐ 
  

 

๓.  เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ

ความสนใจของผู๎เรียน 
๒. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
เชิงด้านคุณภาพ  

                โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู๎เรียนและจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๑ 

– 
ก.ย. ๖๒ 

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

 
๖.  งบประมาณ    ๗,๐๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ นายสุวนิตย์  

จิตต์ส ารวย 
๒ กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง 

-  คําอาหารและเครื่องดื่มท่ี
ใช๎ในการต๎อนรับ 

 
๕,๐๐๐ 

 
- 

 
๕,๐๐๐ 

นายสุวนิตย์  
จิตต์ส ารวย 

รวม ๗,๐๐๐  
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
  

 

๗.  การประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน 

วัดแววความสามารถและ
ความถนัด 
สังเกต 

แบบวัดแววความสามารถ
ความถนัด 
แบบสังเกต 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน 

จัดกิจกรรมสํงเสริม ให๎
นักเรียนเลือกรํวมกิจกรรม
ตามความถนัด ความสนใจ 

โครงการ/กิจรรม 
แบบส ารวจความสนใจรํวม
กิจกรรม  สังเกต 

๓. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

๔. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ  ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของผู๎เรียนและจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ  
            (นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย)  
 

 
ลงชื่อ.................. ......................................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

            (นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                           (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
  

 

 
 
 
 

โครงการ  สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานนักเรียน)   
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพผู๎เรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝุายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพ่ือ
สํงเสริมระบอบประชาธิปไตยทางโรงเรียนบ๎านโปุงน๎อยจึงจัดให๎มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียนขึ้นเพ่ือฝึกให๎นักเรียนมีภาวะการเป็นผู๎น า  มีความรักสามัคคี  เข๎าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพ้ืนฐาน
ในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพ่ือในอนาคตตํอไปจะได๎ปฏิบัติตัวได๎ถูกต๎องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ๎านเมือง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ และมีสํวนรํวมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตาม 
ระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                  

๒.๒ เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช๎สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ 
หน๎าที่ตามระบบประชาธิปไตย                                                                                                                                                           

๒.๓ เพ่ือให๎นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู๎น า และผู๎ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ี 
ถูกต๎อง                                

๒.๔ เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎จักและมีประสบการณ์ในการรํวมท างานเป็นหมูํคณะ โดยยอมรับ 
     ความคิดเห็นของคนอ่ืน                                                                                                                                                                   
                                                  

๓.  เป้าหมาย  
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ๑) นักเรียน จ านวน ๑๓๐ คน  
   ๒) มีประชากรกลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมโครงการไมํต่ ากวําร๎อยละ ๘๐ 
 
  

  



๑๖๓ 
  

 

   ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   ๑) เพ่ือฝึกฝนให๎นักเรียนเข๎าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย                                                               
         ๒) เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักใช๎สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหน๎าที่ของตนเอง 
   ๓) ผู๎เข๎ารํวมโครงการกิจกรรมมคีะแนนความพึงพอใจไมํต่ ากวําร๎อยละ ๘๐ 

  
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๑ 

– 
ก.ย. ๖๒ 

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

 
๖.  งบประมาณ    ๕๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 
๑ คําวัสดุ 

-กระดาษบัตรลงคะแนน 
-คูหาลงคะแนน 
-ปากกา 
-ปากกาเมจิก 
-กระดาษบรุฟ 

๕๐๐ - ๕๐๐ นายสมจิตร  
จันทา 

 รวม ๕๐๐ - ๕๐๐  
 
 
  



๑๖๔ 
  

 

๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร๎อยละ ของนักเรียนมีความเข๎าใจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง  

- สอบถาม 
 
 

- สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
 
 

- แบบสอบถาม 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑  นักเรียนเข๎าใจในหลักประชาธิปไตย รู๎จักปกครองตนเอง 
๘.๒  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
๘.๓  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
๘.๔  นักเรียนได๎ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
๘.๕  นักเรียนรู๎และเข๎าใจการท างานเป็นหมูํคณะ  

 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ  
            (นายสมจิตร  จันทา)  
 

 
ลงชื่อ.......................... ..............................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

            (นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
      
 
 
 



๑๖๕ 
  

 

 
 
โครงการ  โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝุายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมจิตร  จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งส าคัญท่ีต๎องได๎รับการดูแลแก๎ไข โดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมาก ขึ้น
อยํางรวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปัญหาขยะ ท าให๎สภาพสิ่งแวดล๎อมไมํดี ไมํสะอาด จึงคิดหาวิธีการเพ่ือ  แก๎ปัญหา
ดังกลําว โดยการคัดแยกขยะด๎วยนักเรียนเพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล๎อมอีกทั้งยังสามารถ  สร๎างรายได๎ให๎กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่งด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะนี้ขึ้นโดยมีการ  บรรจุไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑ เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนรํวม 
สํงเสริมผู๎เรียนทั้งในด๎าน จิตใจ  อารมณ์ สังคม สุขภาพ  วิชาการ  และเจตคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวเพ่ือ เป็น
คนเกํง  คนดี และมีความสุขตํอไป 
 ๒. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน 
 ๓. เพ่ือจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
๓.  เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
ด๎านปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ด๎านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการลดและคัดแยก

ขยะ และน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
  



๑๖๖ 
  

 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๑ 

– 
ก.ย. ๖๒ 

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

 
๖.  งบประมาณ    ๕,๐๐๐      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
รวม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี  

๑ คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขยะ 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ นายสมจิตร  
จันทา 

๒ วัสดุในการท ากิจกรรม ๕ส ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ นายสมจิตร  
จันทา 

รวม ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. จัดกิจกรรมสร๎างจิตส านึกให๎กับนักเรียน การให๎ความรํวมมือ แบบบันทึกการให๎ความ

รํวมมือ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาสร๎างความรับผิดชอบของ
นักเรียน 

ความรับผิดชอบตํอเขตพ้ืนที่
ที่ได๎รับมอบหมาย 

แบบบันทึกความรับผิดชอบ
ตํอเขตพ้ืนที่ 

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

ผู๎เกี่ยวข๎อง 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

 
  



๑๖๗ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                โรงเรียนมีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร๎อย ซึ่งจะมีผลตํอการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม
และตอบสนองความรับผิดชอบและความสนใจของผู๎เรียนและจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ  
              (นายสมจิตร  จันทา)  

 
 
ลงชื่อ....................................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

              (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์)  
 
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู๎อนุมัติโครงการ                                                           
               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
  

 

 
 
 
โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์     สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๔ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา (๒.๒) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาสิ่งตํางๆภายในสถานศึกษา ให๎สมบูรณ์และดีขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่จะท าให๎
สถานศึกษานั้นมีความเจริญตามที่สังคมต๎องการ งานอาคารสถานที่ก็เป็นงานหนึ่งที่มีสํวนในการพัฒนา
ให๎กับสถานศึกษานั้น เพื่อให๎เกิดความสวยงาม รํมรื่น มีบรรยากาศในการเรียนการสอน สํงเสริมด๎าน
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในด๎านสาธารณูปโภค เชํน จัดน้ าดื่มน้ าใช๎ 
จัดตกแตํงอาคารห๎องเรียน ห๎องส านักงาน สถานที่ และสิ่งอื่นๆ ที่เอื้อเฟ้ือตํอการเรียนของครูและนักเรียน  
 
๒.  วัตถุประสงค ์
             ๑.  เพ่ือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม 
              ๒.  เพ่ือจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน 
              ๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป 
 
๓.  เป้าหมาย  
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  -ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร๎อยละ 100 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   -การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม  
                      - มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน 
            - เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
  



๑๖๙ 
  

 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ต.ค. ๖๑ 

– 
ก.ย. ๖๒ 

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

 
๖. งบประมาณ            ๑๕๗,๒๗๙   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 

๑ วัสดุเพื่อใช๎ซํอมอาคาร,พัฒนาสถานท่ีให๎เหมาะสมและเอื้อตํอ
การจัดการเรยีนการสอน 

๑๐๗,๒๗๙ - นายสมจิตร  จันทา 

๒ น้ ามันเบนซินใช๎กับเครื่องตัดหญ๎า ๓,๐๐๐ - นายสมจิตร  จันทา 
๓ คําปุ๋ยเพ่ือบ ารุงรักษาต๎นไม๎ให๎สมบูรณ์และสวยงาม ๒,๐๐๐ - นายสมจิตร  จันทา 
 รวม   ๓  กิจกรรม ๑๕๗,๒๗๙ -  
 
๗.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร๎อยละของการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้ง 
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

๒. ร๎อยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข๎อง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
  



๑๗๐ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม  
          -  มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน 
 -  บริเวณอาคารสถานที่เอ้ือตํอการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ  
              (นายสมจิตร    จันทา)  

 
 
ลงชื่อ................... .................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

              (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์)  
 
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู๎อนุมัติโครงการ                                                           
               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๗๑ 
  

 

 
 
 
 
 

 
โครงการ   พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์    สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ   ข๎อที่ ๒ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร   จันทา 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  ๒๕๖๑   -   กันยายน    ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานตํางๆ ยํอมเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ถ๎าบุคลากร มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ตํางๆ อยํางเพียงพอในการปฏิบัติงานจะท าให๎นักเรียนมีความรู๎ ตลอดจนท าให๎เกิดผลดีในการพัฒนา
องค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๑.   เพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร นักเรียนและสํวนรวม 

 ๒.  เพ่ือจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน 
 ๓.  เพ่ือเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติ 
 
 ๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางอยํางหลากหลายตามศักยภาพของตนเอง 
  ๒.  โรงเรียนมีสื่อโสตทัศนศึกษาท่ีครบถ๎วน 
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการใช๎สื่อเทคโนโลยี 
  ๒. นักเรียนมีความกล๎าในการแสดงออกในทางท่ีถูกต๎อง 
 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ     โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
  



๑๗๒ 
  

 

๕.   วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  วางแผนประชุมบุคลากร ตุลาคม  ๒๕๖๑ คณะครูทุกคน 
๒. เขียนโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสมจิตร   จันทา 
๓.  เสนอโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสมจิตร   จันทา 
๔.  อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายสันติกร  รักสองหมื่น 
๕.  ด าเนินการ   ตุลาคม  ๒๕๖๑  

 -    กันยายน  ๒๕๖๒ 
นายสมจิตร  จันทา 

และคณะครู 
๖.  รายงานผล กันยายน  ๒๕๖๒ นายสมจิตร   จันทา 
 
๖.  งบประมาณ      ๘,๐๐๐   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

งบประมาณ รายได้สถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 

๑ จัดซื้อ-ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์
งานโสตทัศนศึกษา 

๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ นายสมจิตร  จันทา 

 รวม ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐  
  
๗.  การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

๑ ร๎อยละของนักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
อยํางอยํางหลากหลายตามศักยภาพของ
ตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒ ร๎อยละของบุคลากรได๎ใช๎สื่อโสตทัศนศึกษา ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
  



๑๗๓ 
  

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  เพ่ือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร นักเรียนและสํวนรวม 
 ๒.  เพ่ือจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน 
 ๓.   เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป 
 
๙.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ  
              (นายสมจิตร    จันทา)  

 
 
ลงชื่อ....................................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

              (นางสาววรกัญญา    พิทักษ์พลานนท์)  
 
 
                                ลงชื่อ............................................................ผู๎อนุมัติโครงการ                                                           
               (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๗๔ 
  

 

 
 
 

 
โครงการ  บริหารจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
สนองแผนยุทธศาสตร์  สองปีแหํงการรังสรรค์ความเป็นเลิศ    - 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 กลุํมบริหารงานบุคคล เป็นกลุํมงานที่ท าหน๎าที่ให๎การบริการด๎านขําวสาร ข๎อมูล ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร  กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ปูายนิเทศ แผนภูมิสายงาน ท าเนียบบุคคลในโรงเรียน  รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องไม๎เครื่องมือที่ชํวยในการอ านวยความสะดวกให๎แกํบุคลากร และชํวยให๎การท างานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆที่เก่ียวกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุํม
บริหารงานบุคคลจ าเป็นจะต๎องพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมในด๎านข๎อมูล ขําวสาร ตําง ๆ 
 

 ๒. วัตถุประสงค์    
๑.  เพ่ือให๎บริการด๎านขําวสารตํางๆ แกํบุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

 ๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของบุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและสะดวกตํอการค๎นหา 
 ๓. เพื่อปรับปรุงสายงานให๎ตรงกับภาระหน๎าที่งานของแตํละบุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็นปัจจุบัน 
 ๔. เพื่อพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ  

 
๓.  เป้าหมาย   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
  ๑. ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํบุคลากรอยํางเป็นปัจจุบัน 
  ๒. มีแผนภูมิสายงานที่เป็นปัจจุบัน 

๓.๒  ด้านคุณภาพ  
๑. บุคลากรมีความม่ันใจในการท างาน 

  ๒. สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 
 
 ๔.  พื้นที่ด าเนินการ  กลุํมบริหารงาน โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  
 
 



๑๗๕ 
  

 

๕.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนด าเนินการ 
  

กิจกรรมขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนประชุมบุคลากร   ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๒. เขียนโครงการ   ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๓. เสนอโครงการ   ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๔. อนุมัติโครงการ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๕. ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
๖. รายงานผล   กันยายน  ๒๕๖๒ นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 
 

๖.  งบประมาณ   ๒๑,๘๐๓      บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุนราย

หัว 
เรียนฟรี 

๑ 
 

กิจกรรมพัฒนาข๎อมูลระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
-จัดซื้อกล๎องดิจิตอล 
- จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 
๒๑,๘๐๓ 

 
 

 

 
- 
 

 

 
๒๑,๘๐๓ 

- 
 

 

นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข 

 รวม ๒๑,๘๐๓  ๒๑,๘๐๓ 
 
๗. การประเมินผล 
  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 
๑ 
 

ส านักงานมีผังแบํงสายงานที่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน 

ใช๎แบบสอบถาม แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๒ มีข๎อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน สังเกต แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

๓ บุคลกรมีความมั่นใจในการรบัข๎อมูลขําวสาร ใช๎แบบสอบถาม แบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจ 

 
  



๑๗๖ 
  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.  มีข๎อมูล ขําวสาร กฎระเบียบข๎อบังคับ ที่เก่ียวข๎องกับบุคลากรอยํางเป็นปัจจุบัน 
 ๒.  สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆที่เก่ียวข๎องกับบุคลากร 
 ๓.  สร๎างความม่ันในการท างานของบุคลากรมากข้ึน 
 
๙. การอนุมัติโครงการ 

       
ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ   

            (นางสาวอรเพ็ญ   ชนะสุข )  
 

 
ลงชื่อ...................... ..................................  หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน 

            (นางสาววรกัญญา      พิทักษ์พลานนท์)            
 
 
                                ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ  
                                            (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                        ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๗๗ 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 

  



๑๗๘ 
  

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
  ที่  ๑๔๐ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  .............................................. 

 

 ตามท่ี โรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จ
สิ้น เพื่อให๎การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จัดระบบการด าเนินงานของโรงเรียนให๎สอดคล๎องตามกระบวนการและ
แผนปฏิบัติของทางราชการ เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยจึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน๎าที่ สํงเสริม  ประสานงาน  สนับสนุน  นิเทศ  ติดตามผลการ
ด าเนินงานให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ประกอบด๎วย 
 ๑.๑  นายอุทัย    เพชรเรือง          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ประธาน 

๑.๒  นายสันติกร   รักสองหมื่น      ผู๎อ 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  น.ส.วรกัญญา พิทักษ์พลานนท์   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๒    มีหน๎าที ่  
              -  จัดท าโครงการเสนอผู๎เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
              -  จัดหา ประสานงาน  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินโครงการ 
              -  ด าเนินโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
              -  ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
              -  ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการสูํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย   ประกอบด๎วย 
  



๑๗๙ 
  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
๑ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ นางนัฎฐพร   บุญกอง   หัวหน๎าโครงการ 
  - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระฯวิทยาศาสตร์ นางศุภลักษณ์   ถูวะการ  
  - พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระฯการงานอาชีพฯ นางบุษกร  ศรีพิทักษ์ 
๒ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข  หัวหน๎าโครงการ 
๓ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นางนัฎฐพร   บุญกอง  หัวหน๎าโครงการ 
๔ โครงการสํงเสริมนิสัยรักการอําน น.ส.วิไลวรรณ  อิสลาม  หวัหน๎าโครงการ 
  - กิจกรรมบันทึกการอําน นางณัฐนันท์   จิ้วบุญชู 
  - กิจกรรมห๎องสมุด น.ส.วิไลวรรณ  อิสลาม 
๕ โครงการเข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี นางนัฎฐพร   บุญกอง  หัวหน๎าโครงการ 
๖ โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล นางสาวจินตนา  สนทะมิโน หัวหน๎าโครงการ  
๗ โครงการพัฒนางานแนะแนว น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ หัวหน๎าโครงการ 
  - กิจกรรมแนะแนว  น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
  - ปฐมนิเทศนักเรียน  น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
  - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  น.ส.ศุภลักษณ์  ถูวะการ 
๘ โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย หัวหน๎าโครงการ 
  - การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียน นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
  - การแขํงขันกีฬาอบต. นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
  - การแขํงขันกีฬาอ าเภอรํอนพิบูลย์ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๙ โครงการกีฬาสูํความเป็นเลิศ นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย 
๑๐ โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ นางนัฎฐพร     บุญกอง   หัวหน๎าโครงการ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษา(นักเรียน) นางนัฎฐพร     บุญกอง 
  - กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ นางนัฎฐพร     บุญกอง 
๑๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางนัฎฐพร   บุญกอง    หัวหน๎าโครงการ 
๑๒ โครงการพัฒนาหลักสูตร นางนัฎฐพร   บุญกอง    หัวหน๎าโครงการ 
๑๓ โครงการรับนักเรียนใหมํ นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ 
๑๔ โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษาและนเิทศภายใน นางสาวจินตนา  สนทะมิโน หัวหน๎าโครงการ 
๑๕ โครงการ DLIT นางสาวจินตนา  สนทะมิโน 
๑๖ โครงการ Open House นางนัฎฐพร   บุญกอง 
๑๗ โครงการ STEAM Education น.ส.วรกัญญา  พิทักษ์พลานนท ์หัวหน๎าโครงการ 
๑๘ โครงการซํอมแซมและจัดซื้อเครื่องดนตรี วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์  ไหมทอง หัวหน๎าโครงการ 
๑๙ โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ นางจินตนา  สนทะมิโน หัวหน๎าโครงการ 



๑๘๐ 
  

 

 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู๎รับผิดชอบ 
๒๐ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู    หวัหน๎าโครงการ 

  - อบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา นายสันติกร    รักสองหมื่น 
  - อบรมพัฒนาครู นางณัฐนันท์     จิ้วบุญช ู

๒๑ โครงการศึกษาดูงาน นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู 
๒๒ โครงการสัมพันธ์ชุมชน นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู 
๒๓ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล นางณัฐนันท์    จิ้วบุญชู 
๒๔ โครงการคุณธรรมน าชีวิต นายสมจิตร    จันทา  หัวหนา๎โครงการ 

   - กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ นายสมจิตร    จันทา 
   - โรงเรียนวิถีพุทธ นางนัฎฐพร    บุญกอง 

๒๕ โครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นายสมจิตร    จันทา   หัวหนา๎โครงการ 
๒๖ โครงการสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

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

๒๗ โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข หัวหน๎าโครงการ 
๒๘ โครงการสํงเสริมวินัยนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
๒๙ โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย หัวหน๎าโครงการ 

  - เยี่ยมบ๎านนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
  - สํงเสริมวินัยนักเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
  - สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
  -  ประชุมผู๎ปกครอง ( Classroom Meeting ) นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 

๓๐ โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย 
๓๑ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นายสมจิตร    จันทา    
๓๒ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ นายสมจิตร    จันทา   หัวหนา๎โครงการ 
๓๓ โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายสมจิตร    จันทา    หัวหน๎าโครงการ 

  - กิจกรรมเสียงตามสาย นายสมจิตร    จันทา 
  - จัดซื้อ – ซํอมแซมวัสด อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา นายสมจิตร    จันทา 

๓๔ โครงการบริหารจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 

๓๕ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ นางบุษกร    ศรีพิทักษ์   หัวหน๎าโครงการ 
  -  กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ 

๓๖ โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางบุษกร    ศรีพิทักษ์ 
๓๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี น.ส.วรกัญญา  พิทักษ์พลานนท ์หัวหน๎าโครงการ 



๑๘๑ 
  

 

๓. คณะกรรมการติดตาม ประเมินและสรุปผล  มีหน๎าที่ ติดตาม ประเมินและสรุปผล การด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

               ๓.๑  นางสาววรกัญญา     พิทักษ์พลานนท์       ประธานกรรมการ 
               ๓.๒  นางบุษกร     ศรีพิทักษ์                       กรรมการ 
               ๓.๓  นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม                    กรรมการและเลขานุการ 
  
ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มความสารมารถ กํอให๎เกิดผลดีแกํทางราชการตํอไป 

 
 

                                                   สั่ง  ณ   วันที่  ๒๖    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
                         
                                                       (นายสันติกร   รักสองหมื่น) 
                                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  



๑๘๒ 
  

 

คณะท างาน 
 

๑. นายสันติกร      รักสองหมื่น   ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๒. นายสมจิตร จันทา    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๓. นางบุษกร ศรีพิทักษ์   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๔. นางนัฎฐพร บุญกอง    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๕. นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๖. นางสาวจินตนา   สนทะมิโน   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๗. นายสุวนิตย์       จิตต์ส ารวย   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๘. นางสาววรกัญญา   พิทักษ์พลานนท์  ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๙. นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๐. นางสาววิไลวรรณ   อิสลาม   ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๑. นางสาวอรเพ็ญ    ชนะสุข    ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๒.  วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์ ไหมทอง   ครผูู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๓.  นายสงบ บุญกอง    ครูชํวยสอนโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
๑๓. นายจรูญ แซํเหลียว   ชํางปูน ๒  โรงเรียนตระพังพิทยาคม 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
  

 

                                        บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  โรงเรียนตระพังพิทยาคม   จ.นครศรีธรรมราช   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
ที่...พิเศษ...../ ๒๕๖๒                                             วันที่    ๒๐    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขออนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
.......................................................................................................................................................................
. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
                 ดว๎ยคณะกรรมการโรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เพ่ือใช๎การด าเนินงานของโรงเรียนให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยได๎พิจารณาแล๎วเห็นวําในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานโรงเรียน ตามภารกิจงาน/โครงการหรือกิจกรรม  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  นโยบายและจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ และความ
ต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน 
                ในการนี้โรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงขออนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตามรายละเอียดดังกลําวข๎างต๎น 
 
    

       ลงชื่อ..................................................  
                   ( นายสันติกร  รักสองหมื่น ) 
                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
       เห็นชอบ                              ไมํเห็นชอบ เพราะ...................................................................  

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

  


