๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนตระพังพิทยาคม เริ่มดาเนินการด๎านการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็น
สาขาของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โดยใช๎สถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ตํอมากระทรวงศึกษาธิการได๎
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และแตํงตั้งนายอานวย คงทอง เป็นผู๎บริหาร
โรงเรียน ในตาแหนํง ครูใหญํ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎บริหารโรงเรียนดารงตาแหนํงสูงขึ้น
จากครูใหญํเป็น อาจารย์ใหญํ โดยผู๎บริหารคนเดิม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎บริหารโรงเรียนดารงตาแหนํงสูงขึ้น
จากอาจารย์ใหญํ เป็น ผู๎อานวยการโรงเรียน โดยผู๎บริหารคนเดิม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับอนุมัติให๎มีตาแหนํงข๎าราชการสายงานบริหาร
สถานศึกษา เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตาแหนํง และกรมสามัญศึกษา ได๎แตํงตั้งให๎ นายเจน แปูนแก๎ว ดารงตาแหนํง
ผู๎ชํวยอาจารย์ใหญํ และปรับปรุงตาแหนํงเป็น ผู๎ชํวยผู๎อานวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแตํระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีเขตพื้นที่บริการ ๘ หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๑ – ๘ ต.ควนพัง อ.รํอนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

๑.๒ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนตระพังพิทยาคม

อักษรย่อ

ต.พ.

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
“ดอกบัวขาวเบํงบานเหนือผิวน้า” หมายถึงการพัฒนาด๎านการศึกษาของตาบลควนพัง

สีประจาโรงเรียน

“สีเขียว-ขาว”

ต้นไม้ประจาโรงเรียน “ต๎นพิกุล”

๒
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตั้งอยูํเลขที่ ๑๓๓/๔ หมูํที่ ๖ ถนน เขาชุมทอง-กุมแป ตาบลควนพัง
อาเภอรํอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘ โทรสาร ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘

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

๓

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการโรงเรียน
ชมรม/สมาคมศิษย์เกํา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ชมรม/สมาคมผู๎ปกครองและครู
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
-ฝุายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎
-ฝุายบริหารงานทะเบียนและวัดผล
-ฝุายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎
-ฝุายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ฝุายบริหารงานบุคคล
-ฝุายสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร
-ฝุายประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง

กลุ่มบริหารงบประมาณ
-ฝุายธุรการ
-ฝุายบริหารงานการเงินและบัญชี
-ฝุายบริหารงานพัสดุ
-ฝุายนโยบายและแผนงาน
-ฝุายตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารทั่วไป
-ฝุายกิจการนักเรียน
-ฝุายอาคารสถานทีแ่ ละสาธารณูปโภค
-ฝุายสวัสดิการนักเรียน
-ฝุายประชาสัมพันธ์

๔

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
-งานจัดการเรียนการสอน
-งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-งานนิเทศการสอน
-งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล
-งานทะเบียน
-งานวัดผลและประเมินผล
-งานเทียบโอนผลการเรียน

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้

-งานรับนักเรียน
-งานแนะแนว
-งานห๎องสมุด
-งานพัฒนาและใช๎สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
-งานประกันคุณภาพภายใน
-งานประเมินคุณภาพภายนอก
-งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

๕

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

-งานวางแผนอัตรากาลัง
-งานสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง
-งานย๎ายและเปลีย่ นตาแหนํง
-งานทะเบียนประวัติ
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-งานลูกจ๎างประจา

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

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

ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน

-งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
-งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
-งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

๖

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ฝ่ายธุรการ
-งานสารบรรณ
-งานคาสั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัติ

ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี
-งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและจํายเงิน
-งานจาทาบัญชีการเงิน
-งานจัดทารายงานทางการเงิน
-งานะดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
-งานเงินเดือน คําจ๎างและสวัสดิการ

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
-งานวางแผนงานพัสดุ
-งานจัดหาพัสดุ
-งานควบคุมและจาหนํายพัสดุ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
-งานแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์โรงเรียน
-งานจัดทาแผนงานโครงการประจาปี
-งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
-งานควบคุมการใช๎จาํ ยงบประมาณ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
-งานตรวจสอบการเงินและบัญชี
-งานควบคุมภายใน

๗

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานระดับชั้นและครูทปี่ รึกษา
-งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
-งานสํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน
-งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
-งานพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู๎เรียน
-งานควบคุมพฤติกรรม
-งานสํงเสริมประชาธิปไตย

ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

-งานรักษาความสะอาด
-งานสภาพแวดล๎อม
-งานเวรยามรักษาการณ์
-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
-งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ
-งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน
-งานรถรับสํงนักเรียน
-สวัสดิการอาหารนักเรียน
-งานอุปกรณ์การเรียน
-งานเครื่องแบบนักเรียน
-งานกองทุนการศึกษา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-งานพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ
-งานประชาสัมพันธ์
-งานสัมพันธ์ชุมชน
-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

๘

๑.๔ ข้อมูลผู้บริหาร
ผู๎อานวยการโรงเรียน ดร.สันติกร รักสองหมื่น
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๗๓๖๖๓
e-mail address : santikon.rak@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี - เดือน

๑.๕ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๘๒ คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๘๒ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม ม.ต้น

เพศ

รวม

๒
๒
๒
๖

ชาย
๒๗
๒๕
๑๗
๖๙

หญิง
๒๕
๒๒
๒๑
๖๘

๕๒
๔๗
๓๘
๑๓๗

ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม ม.ปลาย

๑
๑
๑
๓

๘
๙
๕
๒๒

๘
๗
๘
๒๓

๑๖
๑๖
๑๓
๔๕

รวมทั้งหมด

๙

๙๑

๙๑

๑๘๒

เฉลี่ย
ต่อห้อง
๒๖
๒๓
๑๙
๑๖
๑๖
๑๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-

๙

๑.๖ ข้อมูลบุคลากร

ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

น้อยกว่า

๓๐ – ๕๐ ปี

มากกว่า ๕๐ ปี

น้อยกว่า ๑๐ ปี

๑๑ – ๒๐ ปี

มากกว่า
ปี

๑
-

-

-

-

๑
-

-

๑
-

-

-

-

๑
-

๔
๑
๑

๑๐
๑
๒

๑
-

๖
๑
๓

๙
-

๔
๑
๑

๘
-

๒
๑
๒

๘
๑
๑

๓
๑
-

๓
๒

๗

๑๓

๑

๑๐

๙

๖

๙

๕

๑๐

๔

๖

๒๐

หญิง

ผู๎อานวยการ
รอง
ผู๎อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ๎าง
นักการ/ ภารโรง
อื่นๆ (ครูชํวย
สอน)
รวม

ชาย

ประเภท
บุคลากร

๓๐ ปี

จานวนบุคลากร จาแนกตามหน๎าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
ประสบการณ์ใน
เพศ
ระดับการศึกษา
อายุเฉลี่ย
ตาแหน่ง

๑.๗ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้
ที่
๑
๒

๑.๗.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคาร
อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์
รวม

จานวน (หลัง)
๓
๑
๔

๑.๗.๒ ห้องเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
๑.๗.๓ ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม

จานวน (ห้อง)
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๙

๑๐
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา
ห๎องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห๎องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนรู๎ทางไกลผํานระบบ DLTV
ห๎องประชุม
รวม

จานวน(ห้อง)
๒
๑
๑
๑
๕
๒
๑๒

๑.๗.๔ แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
๑. ห๎องสมุด
๒. ห๎องคอมพิวเตอร์
๓. สวนมะนาว
๔. สวนปาล์ม
๕. สวนยางพารา

ภายนอกโรงเรียน
๑. วัดกุลธาราม
๒. วัดสุวรรณโฆษิต
๓. กลุํมวิสาหกิจชุมชนตาบลควนพัง
(เลี้ยงแพะ, ปลูกปาล์ม)

๑.๗.๕ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู/
นักเรียนในปีการศึกษานี้
๑. นายประพันธ์ โปนะทอง ปราชญ์ชาวบ๎าน ให๎ความรู๎เรื่อง การทาพิธีกรรมทางศาสนา
๒. นายสร๎วง รามมณี
ปราชญ์ชาวบ๎าน ให๎ความรู๎เรื่อง การทาพิธีไหว๎พระภูมิเจ๎าที่
๓. พระอาจารย์สวําง สิทธาโร ผู๎ทรงคุณวุฒิ ให๎ความรู๎เรื่อง วันไหว๎ครู
๔. นายปิ่นณรงค์ สมัยสง
ประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชน กลุํมเศรษฐกิจพอเพียงตาบลควนพัง
อ.รํอนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
๕. บริษัท ฮฮนด๎า
ให๎ความรู๎ เรื่อง การขับขี่อยํางปลอดภัย
๖. อนามัยบ๎านทาเนียบ
ให๎ความรู๎ เรื่อง สุขภาวะทางโภชนาการ
๗. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ให๎ความรู๎ เรื่อง Can Satteline และยุงลาย
๘. สสส
ให๎ความรู๎ เรื่อง การดูแลสุขภาวะทางรํางกาย
๙. ชุมชนลุํมน้าปากพนัง
ให๎ความรู๎ เรื่อง การอําน และการเขียน
๑๐. พระสาราญจันทบุรี พระวัดรักขิตวัน
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
๑๑. โรงพยาบาลรํอนพิบูลย์
ให๎ความรู๎ เรื่อง สุขภาวะด๎านอาหาร และความอ๎วน

๑๑

๑.๘ สภาพทั่วไป
๑.๘.๑ ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๘.๑.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External analysis)
โอกาส
๑) ปัจจัยด้านสังคม – วัฒนธรรม (Socio – Cultural factors : S)
๑. โรงเรียนอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ มีความสะดวกในการจัดการศึกษา
๒. ชุมชนรํวมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่นสํงผลให๎นักเรียนมีแบบอยํางที่ดี
๓. ผู๎ปกครองและชุมชนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเข๎ามาเป็นวิทยากร
ท๎องถิ่น
๔. การสนับสนุนกิจกรรมทางด๎านวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และท๎องถิ่นที่มีตํอ
โรงเรียน
๕. การคมนาคมมีความสะดวก สบาย
๖. ผู๎ปกครองเข๎าใจระบบการจัดการศึกษา
๒) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T)
๑. มีแหลํงสืบค๎นข๎อมูลที่หลากหลาย
๒. นักเรียนสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ได๎อยํางคลํองตัว
๓. การเข๎าถึงการสื่อสารของนักเรียนและชุมชนมีความสะดวก สบาย
๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)
๑. ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางเพียงพอ
๒. มีการระดมทุนจากผู๎ปกครอง และชุมชนในการชํวยเหลือ โรงเรียน และนักเรียน
๓. มีการสํงเสริมอาชีพให๎กับผู๎ปกครอง จากหนํวยงานของรัฐ
๔. รัฐสนับสนุนงบประมาณชํวยเหลือผู๎ปกครอง ตรงตามปัญหา และความจาเป็น
๕. องค์กรสํวนท๎องถิ่น และภาครัฐ ให๎การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการศึกษา
๖. นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ เรียนฟรีอยํางมีคุณภาพ ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
อยํางทั่วถึง
๔. ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors : P)
๑. องค์กรสํวนท๎องถิ่น และภาครัฐ ให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒. นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางทั่วถึง เรียนฟรีอยํางมีคุณภาพ
๒.๕.๑.๒ อุปสรรค
๑) ปัจจัยด้านสังคม – วัฒนธรรม (Socio – Cultural factors : S)
๑. ผู๎ปกครองสํวนใหญํไมํมีเวลาในการดูแล อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูบุตร
๒. นักเรียนสํวนบางสํวนอยูํในการดูแลของปูุ ยํา ตา ยาย ที่ตามใจและไมํทันตํอ
พฤติกรรมของวัยรุํน
๓. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมีมากทาให๎เกิดการแขํงขันการรับ
นักเรียน
๒) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T)
๑. นักเรียนใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกวําการเรียนรู๎

๑๒
๒. มีร๎านเกมส์และอินเตอร์เน็ต อยูํในเขตพื้นที่เป็นจานวนมาก
๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)
๑. ผู๎ปกครองสํวนใหมํมีอาชีพรับจ๎าง มีรายได๎น๎อย
๒. มีการควบคุมการใช๎จํายงบประมาณจากต๎นสังกัด ทาให๎โรงเรียนขาดงบประมาณ
ในการพัฒนาโรงเรียน
๓. สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยูํในสภาวะตกต่า
๔. ผู๎ปกครองบางสํวนตกงาน ขาดรายได๎ในการสนับสนุน
๕. เกิดภัยธรรมชาติบํอยสํงผลตํอการประกอบอาชีพของผู๎ปกครอง
๔. ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors : P)
๑. มีการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับใหมํ ยังไมํมีทิศทางเกี่ยวกับนโยบายที่แนํชัด
เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ
๒. มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบํอย
๓. มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีและนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาบํอย
๔. มีการแทรกแซงทางการเมือง ในกิจการด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน
๕. ขาดการสนับสนุนเรื่องโควตาการเรียนตํอของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมยอดนิยม
ในจังหวัด
๖. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการเปิดสถานศึกษามากขึ้น

๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal analysis)
๒.๒.๒.๑ จุดแข็ง
๑) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure and Policy : S๑)
๑. สถานศึกษาจัดโครงสร๎างการบริหารที่คลํองตัว ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน มี
การกาหนดนโยบายที่ชัดเจน สอดคล๎องกับกฎระเบียบวําด๎วยการแบํงสํวน
ราชการในสถานศึกษาตามที่หนํวยงานต๎นสังกัดกาหนด
๒. มีการกาหนดบทบาทและหน๎าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานของหนํวยงานโดย
มีคาสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
๓. มีการกาหนดทิศทางของสถานศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ที่
ชัดเจนและสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา
๔. มีระบบการบริหารงานแบบมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายทั้ง ๔ องค์ประกอบ ได๎แกํ
ครู ผู๎ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งในด๎าน
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และด๎านอื่น ๆ
๕. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามี
สํวนรํวม
๖. มีนโยบายการดาเนินงานที่เป็นเอกภาพ มีการกระจายอานาจและเน๎นการมีสํวน
รํวม
๗. ผู๎บริหารมีการนิเทศติดตามงานอยํางตํอเนื่องสํงผลให๎การทางานเป็นระบบ
๘. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีโดย
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน

๑๓
๒) ปัจจัยด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products : S๒)
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. มีการให๎บริการแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลายภายในโรงเรียน
๓. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมด๎านความรู๎
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
ของนักเรียน
๔. นักเรียนมีคุณธรรมมีความพฤติสอดคล๎องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. นักเรียนให๎ความรํวมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให๎เป็นอยํางดี
๖. นักเรียนเกํงด๎านวิชาการ กีฬา
๗. ทางโรงเรียนได๎มีโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ตําง ทาให๎นักเรียน
ได๎รับความรู๎และมีความสุข
๓) ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M๑)
๑. โรงเรียนมีครูที่มีความรู๎ความสามารถและมีประสบการณ์สูงเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่
๒. โรงเรียนมีครูที่มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจมุํงมั่นในการปฏิบัติงาน
๓. ครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องเพื่อนาความรู๎ประสบการณ์มาปรับใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน
๔. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยํางที่ดี รักและสามัคคี สํงผลให๎การปฏิบัติงาน
ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียนจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรตอบสนองความต๎องการของครูเป็นสํวน
ใหญํ
๔) ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M๒)
๑. โรงเรียนมีการจัดทาแผนการใช๎งบประมาณครอบคลุมทุกฝุายงานโดยทุกฝุายมี
สํวนรํวมทาให๎การเบิกจํายเงินตรงตามความต๎องการ
๒. โรงเรียนมีการระดมทุนชํวยสนับสนุนด๎านการพัฒนาการศึกษาจากบุคคลภายนอก
และองค์กรอื่น ๆ
๓. การบริหารงานการเงินและงบประมาณมีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎
๔. การใช๎เงินเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
๕. การใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กาหนด
๖. มีการใช๎งานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการจัดการและพัฒนาการศึกษา
๗. การใช๎จํายงบประมาณที่เป็นไปตามความต๎องการของโรงเรียน/ท๎องถิ่น
๘. การใช๎จํายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว๎
๙. ความสามารถของโรงเรียนในการระดมเงินทุน/เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
องค์กรตําง ๆ และชุมชน
๑๐. ผู๎บริหารให๎อิสระในการบริหารเงินทาให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารจัดการ
แก๎ปัญหาได๎ตรงตามความต๎องการของครูและนักเรียน

๑๔
๕) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M๓)
๑. โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
อยํางเพียงพอสํงผลให๎การจัดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพ
๒. อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องพิเศษ มีความสะดวก เพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
๓. โรงเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เอื้อตํอการเรียน
๔. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎(ห๎องสมุด)สํงผลให๎นักเรียนสามารถค๎นคว๎าได๎ตามความ
ต๎องการ
๕. บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่โรงเรียนสะอาดรํมรื่นเอื้อให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ
๖. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๗. อาคารสถานที่มีความพร๎อมในการให๎บริการชุมชนและองค์กรภายนอก
๘. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน มี
สื่อและเทคโนโลยีชํวยสอน
๖. ด้านการจัดการ (Management : M๔)
๑. ผู๎อานวยการโรงเรียนและคุณครูสามารถเข๎าถึงผู๎ปกครองของนักเรียนได๎ทั่วถึง
๒. โรงเรียนประสานความรํวมมือจากหนํวยงานตําง ๆ อยูํเสมอ
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบคลํองตัวลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว
ตรวจสอบได๎
๔. มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสาเร็จ
๕. มีการบริหารงานชัดเจน และดาเนินงานเป็นไปตามแผน
๖. มีการบันทึก การรายงานผล การประเมินผล และประชาสัมพันธ์เผยแพรํ
๗. มีการสํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอยูํเสมอ
๘. มีการนาข๎อมูลและผลการประเมินไปใช๎ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน
๙. มีการจัดการให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีสํวนรํวมในการจัดการ
ตรวจสอบและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
๑๐. บุคลากรให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียนเป็นอยํางดี
๑๑. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยํางสม่าเสมอ ทาให๎
การทางานมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารที่มี
เปูาหมายและมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
๑๒. มีการบริหารจัดการแบบกระจายอานาจ ให๎หลายฝุายเข๎ามามีสํวนรํวม
๒.๕.๒.๒ จุดอ่อน
๑) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure and Policy : S๑)
๑. นโยบายของผู๎บังคับบัญชาสร๎างภาระงานอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นน๎อยให๎กับครู ซึ่งมี
ผลกระทบตํอการจัดการเรียนการสอน
๒. มีการมอบหมายงานไมํตรงตามความรู๎ความสามารถให๎กับครูบางคน (สํวนน๎อย)

๑๕
๓. การสื่อสารภายในองค์กรไมํทั่วถึงผู๎บริหารแจ๎งขําวสารให๎กับครูบางสํวน และครูอีก
บางสํวนไมํได๎รับทราบทั้ง ๆ ที่ครูควรจะทราบทุกคน
๒) ปัจจัยด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products : S๒)
๑. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโดยรวมไมํบรรลุเปูาหมายเชิงพัฒนา(เพิ่ม๓%)
๒. นักเรียนบางสํวนขาดความรับผิดชอบตํอการเรียนและหน๎าที่ของตนเอง
๓. การให๎บริการแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน เชํนห๎องสมุด ห๎องพิเศษตําง ๆ ยังไมํ
พร๎อมในการให๎บริการ
๔. สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนบางพื้นที่ไมํปลอดภัย(รกร๎างเป็นแหลํงมั่วสุมของ
บุคคลภายนอก)
๕. ทางโรงเรียนยังสนับสนุนดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่เรียนอํอนไมํ
เพียงพอ
๖. นักเรียนสํวนใหญํยังไมํบรรลุอัตลักษณ์ของโรงเรียน
๓) ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M๑)
๑. บุคลากรบางสํวนขาดความรู๎ความสามารถในการใช๎สื่อเทคโนโลยี ทาให๎นักเรียน
ขาดโอกาสในการเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ
๒. ครูบางสํวนสอนไมํตรงตามวิชาเอก ทาให๎การเรียนรู๎ของนักเรียนไมํเต็มศักยภาพ
๓. โรงเรียนขาดครูบางสาขาวิชาเอก ทาให๎ขาดครูที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะทาง
เชํน ศิลปะ พลศึกษา
๔. โรงเรียนขาดนักการภารโรงในการดูแลสิ่งแวดล๎อม การจัดบรรยากาศภายใน
โรงเรียน การซํอมบารุง การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และให๎บริการ
ด๎านตําง ๆ ภายในโรงเรียน
๕. โรงเรียนขาดบุคลากรเพศชาย ทาให๎การปฏิบัติงานบางอยํางไมํคลํองตัว
๔) ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M๒)
๑. ได๎รับการสนับสนุนด๎านงบประมาณจากชุมชนน๎อย
๒. การเบิกจํายเงินงบประมาณไมํคลํองตัว ทาให๎ไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎ตรงตามความ
ต๎องการของครูและนักเรียน
๓. โรงเรียนไมํมีทุนสารองกํอนการเบิกจํายงบประมาณ
๔. เงินทุนสารองยังไมํเพียงพอ
๕. ขาดความคลํองตัวในการเบิกจํายงบประมาณจากภาระหน๎าที่งานจัดการเรียนการ
สอน
๖. การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังมีน๎อย
๗. บางปีการใช๎จํายงบประมาณบางกิจกรรมไมํได๎ระบุไว๎ในแผนการใช๎จําย
งบประมาณประจาปี ทาให๎การบริหารงานบางกิจกรรมขาดสภาพคลํอง
๕) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M๓)
๑. โรงเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ยังไมํเพียงพอและขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
ทาง
๒. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไมํเพียงพอตํอความต๎องการในการจัดการเรียนรู๎.และ
บางสํวนชารุด เสื่อมสภาพไมํสามารถนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดได๎

๑๖
๓. สื่ออินเทอร์เน็ต (Wifi) ในบางอาคาร/บางโอกาสใช๎งานไมํได๎เป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู๎
๔. หนังสือและสื่อการสอนไมํทันสมัย /อุปกรณ์ในห๎องสมุดขาดประสิทธิภาพ และไมํ
หลากหลายทาให๎นักเรียนไมํสามารถค๎นคว๎าได๎ตามความต๎องการและเข๎าใช๎บริการ
น๎อย
๕. โรงเรียนขาดการวางแผน ควบคุม การใช๎วัสดุอุปกรณ์ ทาให๎ใช๎งานไมํคุ๎มคํา ขาด
การเก็บรักษาที่ดี สํงผลให๎วัสดุอุปกรณ์ชารุดกํอนเวลาอันควร วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูํ
ไมํตรงกับความต๎องการทาให๎เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
๖. โรงเรียนมีสนามฟุตบอลที่ไมํคํอยได๎มาตรฐานและยังขาดสิ่งอานวยความสะดวก
และเอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็กเชํน สระวํายน้า
๗. โรงเรียนได๎รับการจัดสรรงบประมาณน๎อยทาให๎เป็นอุปสรรคในการบารุงรักษาสื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ให๎มีประสิทธิภาพ
๘. มีสื่อเทคโนโลยีชํวยในการเรียนการสอนไมํครบทุกชั้นเรียน
๖. ด้านการจัดการ (Management : M๔)
๑. ภาระงานมีมากทาให๎งานไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎
๒. ระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไมํแพรํหลาย จะทราบเฉพาะครูที่
รับผิดชอบงานของตน
๓. การบริหารจัดการบุคลากรไมํตรงตามความสามารถ ทาให๎เกิดประสิทธิผลน๎อย
๔. บุคคลภายนอกเข๎า-ออกงํายทาให๎เกิดปัญหาเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
ความปลอดภัย
๕. การให๎ความควบคุมดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนระหวํางรอผู๎ปกครองมารับยังมีน๎อย
๖. โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจอันดีกับชุมชน และผู๎ปกครอง ทา
ให๎ได๎รับความรํวมมือจากชุมชน และผู๎ปกครองน๎อยมากทั้งด๎านการเรียน และด๎าน
กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
รายการปัจจัย
สภาพแวดล๎อม
ภายนอก
S
T
E
P
รวม

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักคะแนนเฉลี่ย
น้าหนัก
๐.๓๐
๐.๒๐
๐.๓๕
๐.๑๕
๑.๐๐

โอกาส

อุปสรรค

โอกาส O

อุปสรรค T

๓.๗๙
๓.๓๙
๓.๑๑
๓.๗๔

๓.๔๓
๓.๖๕
๓.๘๕
๓.๙๙

๑.๑๔
๐.๖๘
๑.๐๙
๐.๕๖
๓.๔๗

๑.๐๓
๐.๗๓
๑.๓๕
๐.๖๐
๓.๗๑
- ๐.๒๔

สรุปผลการ
วิเคราะห์
๐.๑๑
-๐.๐๕
-๐.๒๖
-๐.๐๔

๑๗
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
รายการปัจจัย
สภาพแวดล๎อม
ภายนอก
S๑
S๒
M๑
M๒
M๓
M๔
รวม

คะแนนเฉลี่ย
น้าหนัก
๐.๒๐
๐.๑๐
๐.๒๐
๐.๑๕
๐.๑๐
๐.๒๕
๑.๐๐

น้าหนักคะแนนเฉลี่ย

จุดแข็ง

จุดอํอน

จุดแข็ง S

จุดอํอน W

๔.๔๙
๔.๑๙
๔.๖๗
๔.๕๐
๓.๙๖
๔.๔๘

๔.๔๗
๒.๙๐
๒.๓๖
๓.๔๒
๓.๓๒
๒.๘๑

๐.๙๐
๐.๔๒
๐.๙๓
๐.๖๘
๐.๔๐
๑.๑๒
๔.๔๕

๐.๘๙
๐.๒๙
๐.๔๗
๐.๕๑
๐.๓๓
๐.๗๐
๓.๑๙
๑.๒๖

สรุปผลการ
วิเคราะห์
๐.๐๑
๐.๑๓
๐.๔๖
๐.๑๗
๐.๐๗
๐.๔๒

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนตระพังพิทยาคม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

๑๘

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา
(๑)
ปัจจัย
ภายนอก
๑. S
๒. T
๓. E
๔. P

(๒)
นน.
คะแนน
รวมเทํากับ
๑

(๓)
คําคะแนน
โอกาส
(๑-๕)

อุปสรรค
(๑-๕)

โอกาส

๐.๓๐
๐.๒๐
๐.๓๕
๐.๑๕

๓.๗๙
๓.๓๙
๓.๑๑
๓.๗๔

๓.๔๓
๓.๖๕
๓.๘๕
๓.๙๙

๑.๑๔
๐.๖๘
๑.๐๙
๐.๕๖

สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

(๔)
คะแนนจริง

(๕)

(๖)

อุปสรรค

สรุป

ปัจจัย
ภายใน

๑.๐๓
๐.๗๓
๑.๓๕
๐.๖๐

๐.๑๑
-๐.๐๕
-๐.๒๖
-๐.๐๔

๓.๔๗
๓.๗๑
- ๐.๒๔

๑. S๑
๒. S๒
๓. M๑
๔. M๒
๕. M๓
๖. M๔

(๗)
(๘)
นน.
คําคะแนน
คะแนน จุด
จุด
รวม
แข็ง อํอน
เทํากับ (๑-๕) (๑-๕)
๑
๐.๒๐ ๔.๔๙ ๔.๔๗
๐.๑๐ ๔.๑๙ ๒.๙๐
๐.๒๐ ๔.๖๗ ๒.๓๖
๐.๑๕ ๔.๕๐ ๓.๔๒
๐.๑๐ ๓.๙๖ ๓.๓๒
๐.๒๕ ๔.๔๘ ๒.๘๑
สรุปปัจจัยภายใน
เฉลี่ยปัจจัยภายใน

(๙)
คะแนนจริง
จุด
จุด
แข็ง
อํอน

(๑๐)

๐.๙๐ ๐.๘๙
๐.๔๒ ๐.๒๙
๐.๙๓ ๐.๔๗
๐.๖๘ ๐.๕๑
๐.๔๐ ๐.๓๓
๑.๑๒ ๐.๗๐
๔.๔๕ ๓.๑๙
๑.๒๖

๐.๐๑
๐.๑๓
๐.๔๖
๐.๑๗
๐.๐๗
๐.๔๒

สรุป

จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนตระพังพิทยาคม สามารถสรุปความหมายได๎ดังนี้
ปัจจัยภายนอก โดยสรุปมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยเรียงลาดับจากมากที่สุด คือ ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ (๐.๒๖) ปัจจัยด๎านด๎านเทคโนโลยี (-๐.๐๕) ปัจจัยด๎านการเมืองและกฎหมาย (-๐.๐๔) สํวยปัจจัยด๎านสังคม และ
วัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส (+๐.๑๑) และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล๎วสถานศึกษามีสภาพแวดล๎อม
ภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอุปสรรคตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (-๐.๒๔)
ปัจจัยภายใน โดยสรุปมีปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็ง ทั้งหมด โดยเรียงลาดับจากจุดแข็งมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด๎ า นบุ ค ลากร (+๐.๔๖) ปั จ จั ย ด๎ า นการบริ ห ารจั ด การ (+๐.๔๒) ปั จ จั ย ด๎ า นการเงิ น (+๐.๑๗) ปั จ จั ย ด๎ า น
คุณลักษณะผู๎เรียน (+๐.๑๓) ปัจจัยด๎านวัสดุอุปกรณ์ (+๐.๐๗) ปัจจัยด๎านโครงสร๎างและนโยบายของสถานศึกษา
(+๐.๐๑) เมื่อพิจ ารณาโดยรวมแล๎ ว สถานศึกษามีส ภาพแวดล๎อมภายในเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (+๑.๒๖)
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวํา สถานศึกษามีปัจจัยภายนอก เป็นอุปสรรค ตํอการจัดการศึกษาและการ
พัฒ นาการศึกษาของสถานศึกษา เนื่ องมาจากสภาพเศรษฐกิจของผู๎ป กครองการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนํวยงานต๎นสังกัดไมํเพียงพอ อีกทั้งความไมํแนํชัด และความไมํแนํนอนของกฎระเบียบ รวมไปถึงการปรับปรุง
โครงสร๎างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และความเจริญก๎าวหน๎าทางการสื่อสาร การใช๎สื่อออนไลน์ของ
นักเรียนซึ่งเข๎าถึงสื่อได๎สะดวก โดยปราศจากการควบคุม
ส่วนปัจจัยภายใน มีสภาพเป็นจุดแข็ง กลําวคือ ผู๎บริหารสถานศึกษามีการวางระบบโครงสร๎างการ
บริหารที่ชัดเจน สถานศึกษาจัดโครงสร๎างการบริหารที่คลํองตัว ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา มีนโยบายการ
ดาเนินงานที่เป็นเอกภาพ สอดคล๎องกับกฎระเบียบวําด๎วยการแบํงสํวนราชการในสถานศึกษาตามที่หนํวยงานต๎น
สังกัดกาหนด มีการกระจายอานาจและเน๎นการมีสํวนรํวม สถานศึกษามีบุคลากรพร๎อมมีศักยภาพโรงเรียนมีครูที่
มีความรู๎ความสามารถและมีประสบการณ์สูงเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ ดังนั้นหากพิจารณาตามการ
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษาข๎างต๎น สถานศึกษาควรใช๎กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียน เชํน การยกระดับหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากร การประสานความ
รํวมมือจากองค์กรตําง ๆ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๑๙
๑.๘.๒ สภาพทั่วไปของชุมชน
๑. สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นสวนยางพารา มีบ๎านพักอาศัยอยูํในสวนยาง
ริมถนนใหญํด๎านข๎างโรงเรียน มีบ๎านเรือนคํอนข๎างมาก มีประชากรประมาณ ๓,๕๐๐ ครัวเรือน (ประมาณ
๑๒,๗๑๔ คน) บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนได๎แกํ สวนยางพารารอบทั้งสี่ทิศ ริมถนนใหญํด๎านข๎าง
โรงเรียน มีที่ทาการผู๎ใหญํบ๎าน
อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ๎างติดตายาง ทาสวนยางพารา เนื่องจาก มีการเพาะกล๎ายางพารา แล๎วจ๎างติด
ตาเพื่อจ าหนํ ายตํอไป บางสํ ว นที่มีที่ดิน มาก ได๎ปลู กยางพาราแล๎ ว กรีดยางเองสํ ว นใหญํนับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักทั่วไปคือ การทาบุญเดือนสิบ การรดน้าผู๎สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์
การไปวัดทาบุญในวันพระ
๒. การศึกษาของผู๎ปกครอง (คิดเป็นร๎อยละ ของจานวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด)
จานวนระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ต่ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี
หมายเหตุ
ร๎อยละ ๙๗.๖
ร๎อยละ ๒.๔
๓. อาชีพหลักของผู๎ปกครอง (คิดเป็นร๎อยละ ของจานวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด)
รับราชการ
ร๎อยละ ๐.๘

ลูกจ้างประจา
ร๎อยละ ๑.๖

เกษตรกร
ร๎อยละ ๘.๑

รับจ้าง
ร๎อยละ ๘๒.๑

ค้าขาย
ร๎อยละ ๗.๓

อื่นๆ
ร๎อยละ ๐.๑

๒๐
๑.๙ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔ – ๖

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)

๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๓๒๐ (๘ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)

๘๐ (๒นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)

๒๔๐ (๖ นก.)
๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม

ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง

ไมํน๎อยกวํา ๑,๖๐๐ชั่วโมง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนุม

กิจกรรม
ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู๎

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐

๑๒๐
ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

๑๒๐

๓๖๐
รวม ๓ ปี
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง

๒๑
โครงสร้างลดเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
กลุํมสาระการเรียนรู๎
/ รายวิชา / กิจกรรม
กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
-ประวัติศาสตร์
-ศาสนา ศีลธรรมฯ
-หน๎าที่พลเมืองฯ
-เศรษฐศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตํางประเทศ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร๎อมและจุดเน๎น

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ-เนตรนารี/
นศท.
-ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามที่
หลักสูตรกาหนด

แนวทางการปรับลดเวลาเรียน
เวลาเรียนตํอชั้นปี ม.๑ - ๓
เดิม
ใหมํ
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๘๘๐
ปีละไมํน๎อยกวํา
๒๐๐ ชั่วโมง
๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
ไมํน๎อยกวํา
๑,๒๐๐ ช.ม./ปี

เวลาเรียน
ม.๔ - ๖
๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๓๒๐ (๘ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

คงเดิม

๘๘๐
ปีละ
๒๐๐ ชั่วโมง
๑๒๐
กิจกรรมเสริมสร๎าง
คุณลักษณะ

ไมํเกิน
๑,๒๐๐ ช.ม./ปี

๒๔๐ (๖ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)
ไมํน๎อยกวํา
๑,๖๐๐ ชั่วโมง
๓๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
รวม ๓ ปี ไมํน๎อยกวํา
๓,๖๐๐ ชั่วโมง

๒๒

๑.๑๐ ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
๑.๑๐.๑ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ค่าเฉลี่ย
วิชา
ภาษาไทย
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

โรงเรียน
๔๙.๓๐
๒๖.๘๐
๒๕.๖๐
๓๔.๔๗

จังหวัด
๕๖.๑๕
๒๘.๔๑
๓๐.๕๔
๓๗.๐๐

สังกัด
๕๕.๐๔
๒๙.๑๐
๓๐.๒๘
๓๖.๔๓

ภาค
๕๓.๑๙
๒๘.๕๒
๒๙.๐๙
๓๕.๗๒

ประเทศ
๕๔.๔๒
๒๙.๔๕
๓๐.๐๔
๓๖.๑๐

จากตารางพบวํา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนตระพังพิทยาคมมีผลการทดสอบ O-Net ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคําเฉลี่ยวิชาภาษาไทยในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาคสูงที่สุด
รองลงมาคือวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษตามลาดับ
๑.๑๐.๒ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ค่าเฉลี่ย
วิชา
ภาษาไทย
อังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โรงเรียน
๔๒.๓๑
๒๒.๖๐
๒๘.๖๕
๒๕.๗๕
๓๒.๙๒

จังหวัด
๔๙.๖๐
๓๐.๑๐
๓๑.๒๙
๓๐.๗๙
๓๕.๖๖

สังกัด
๔๘.๑๖
๓๑.๑๕
๓๑.๐๔
๓๐.๗๕
๓๕.๔๘

ภาค
๔๕.๑๔
๒๙.๒๖
๒๘.๕๓
๒๙.๒๙
๓๔.๐๖

ประเทศ
๔๗.๑๓
๓๑.๔๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑
๓๕.๑๖

จากตารางพบวํา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลการทดสอบ O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคําเฉลี่ยวิชาภาษาไทยในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาคสูงที่สุด
รองลงมาคือวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
ตามลาดับ
๑.๑๐.๓ ผลงานดีเด่นของนักเรียน
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได๎รับรางวัล
ดังตํอไปนี้

๒๓
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ทักษะ
การแขํงขันคัดลายมือภาษาไทย ม.๑-๓
การแขํงขันทํองอาขยานทานองเสนาะ
ม.๑-๓
การแขํงขันทํองอาขยานทานองเสนาะ
ม.๔-๖
เพลงกลํอมเด็ก ม.๔-๖
การฟัง ม.๔-๖
เลํานิทานพื้นบ๎าน ม.๑-๓
เพลงกลํอมเด็ก ม.๑-๓
การฟัง ม.๑-๓
การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.๕
การแขํงขันคิดเลขเร็ว

นักเรียน
เด็กหญิงวริศรา อิทมะ
เด็กหญิงสิตานันท์ เกื้อนุ๎ย

เหรียญ
ทองแดง
ทอง

นางสาวธิดารัตน์ อนงค์

เข๎ารํวม

นางสาวปิ่นมนัส รุํงเอียด
นางสาวเรศรินทร์ คงปั้น
เด็กหญิงผกามาศ เพชรพูน
เด็กหญิงญาณินท์ รอดหยูํ
นางสาวดวงกมล รอดหยูํ
นางสาวปาจรีย์ หนูจันทร์

ทอง
เข๎ารํวม
เข๎ารํวม
เงิน
เงิน
เข๎ารํวม

นางสาวจินต์จุฑา ชูดวง

การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.๑-๓
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.๔-๖
การแขํงขันซูโดกุ ม.๔-๖
การแขํงขันเทสเซลเลชั่น ม.๑-๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ด๎วงจันทร์
เด็กหญิงแพรวา ภาโสม
นายภานุวัฒน์ สุขย๎อย

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒
เข๎ารํวม

นางสาวเกตน์นิภา นทีนาถ
เด็กหญิงจันทร์ชนก ชูศรี
เด็กหญิงระพีภรณ์ หํอทอง
การแขํงขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ นางสาวนลินธร รุํงเอียด
ม.๔-๖
นางสาวปาจรีย์ หนูจันทร์
นางสาวเรศรินทร์ คงปั้น
การแขํงขันสิ่งประดิษฐ์ของเลํนเชิง
นายกฤษณะ ชุมมะ
วิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไขํ) ม.๑-๓
เด็กหญิงพินันทา ถาวรกิจ
นายวิศรุต ชูปี้
การแขํงขันสิ่งประดิษฐ์ของเลํนเชิง
นางสาวปิยดา จันทอง
วิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไขํ) ม.๔-๖
นางสาวปิยนุช เพชรรัตน์
นางสาวมุกธิดา คงเพชร
การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท เด็กชายนันทพงศ์ ชูศรี
บินนาน ปลํอยอิสระ ม.๑-๓
เด็กชายณัฏฐชัย ทองอํอน
การแขํงขันจรวดขวดน้าประเภทแมํนยา เด็กชายฉัตรชัย ไกรทอง
ม.๑-๓
เด็กชายธนภัทร เกตุแก๎ว
เด็กชายนรินทร สุวรรณทอง
นายเขษมศักดิ์ รอดหยูํ
นายธวัฒน์ชัย หนูคง

เข๎ารํวม
เข๎ารํวม
เข๎ารํวม
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน

๒๔

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

การแขํงขันจรวดขวดน้า ประเภทยิงไกล เด็กชายฉัตรชัย ไกรทอง
ม.๑-๓
เด็กชายธนภัทร เกตุแก๎ว
เด็กชายนรินทร สุวรรณทอง
นายเขษมศักดิ์ รอดหยูํ
นายธวัฒน์ชัย หนูคง
การแขํงขันวาดภาพจินตนาการทาง
เด็กหญิงสุมินตรา สอนรัมย์
วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓
การแขํงขันวาดภาพจินตนาการทาง
นางสาวดมิสา ชูฟอง
วิทยาศาสตร์ ม.๔-๖
การแขํงขันทักษะเปตอง (ม.ต๎น ชาย ) เด็กชายณฐกร ด๎วงแก๎ว
ม.๑-๓
เด็กชายกฤษฏา รักทอง
เด็กชายภูวนัฐ แก๎วนวล

เงิน ชนะเลิศ

การแขํงขันตอบปัญหาสุขภาพและพล
ศึกษา ม.๑-๓

ทองชนะเลิศ

นายณัฐกิตติ์ โชติกรณ์
นางสาวดวงกมล รอดหยูํ

เงิน
เข๎ารํวม
เข๎ารํวม

การแขํงขันฟุตซอลยิงประตู (ม.ต๎น ชาย นายชินดนัย สุดสะอาด
) ม.๑-๓
เด็กชายศุภกาณ สุวรรณภักดี
เด็กชายสรยุทธ พรหมเดช
เด็กชายอดิศักดิ์ สุดสะอาด
เด็กชายอัครชัย ด๎วงแก๎ว

เข๎ารํวม

การแขํงขันทักษะตะกร๎อข๎ามตาขําย (ม. นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีสงค์
ต๎น หญิง ) ม.๑-๓
นางสาวพรนภา นวลศรี

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

การแขํงขันทักษะตะกร๎อข๎ามตาขําย (ม.
ต๎น ชาย ) ม.๑-๓
การแขํงขันทักษะตะกร๎อข๎ามตาขําย (ม.
ปลาย ชาย) ม.๔-๖
ภาษาตํางประเทศ Reading Skills ม.๑-๓
Reading Skills ม.๔-๖
กิจกรรมพัฒนา การแขํงขันทักษะการผูกเงื่อน ม.๑-๓
ผู๎เรียน
การวาดภาพระบายสี ม.๑-๓

นายณัฐวัตร บุตรทหาร
นายปุณมนัส เพชรแก๎ว
นายณรงค์ฤทธิ์ ถานันทร
นายเขษมศักดิ์ รอดหยูํ
เด็กหญิงวริศรา อินทมะ
นางสาวปิ่นมนัส รุํงเอียด
เด็กหญิงปนัดดา แซํหลูํ
เด็กหญิงพิชชาพร ยศหมึก
เด็กหญิงภาพิมล พรหมทองสุข
เด็กหญิงศิริพร สิงห์คา
เด็กชายชนวีร์ แสงรักษ์
เด็กหญิงอรวรรณ ชูพริก

ทอง
ทอง
เข๎ารํวม
เข๎ารํวม
เข๎ารํวม

ทองแดง

๒๕
การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพื่อ
ให๎บริการ ม.๔-๖

การงานอาชีพ

นายกิจติพงษ์ รื่นรู๎สาน
นายจิระพัฒน์ เสือด๎วง
นายชนะชัย เณรัญชล
นายณัฐนัย บัวจันทร์
นายพรเทพ หิ้นมี
นายอดิศักดิ์ ชัยภักดี
การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น
นายณัฐกิตติ์ โชติกรณ์
นางสาวสิตานัน เกื้อนุ๎ย
การแขํงขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ เด็กหญิงณัฐธิดา คงเมือง
ม.๑-๓
การแขํงขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ นางสาวเรศรินทร์ คงปั้น
ม.๔-๖
การแขํงขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.๑-๓
เด็กหญิงอลิสา ศรีวิลัย
การแขํงขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.๔-๖

นายกฤษฏา แทํนทอง

ทอง ชนะเลิศ

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
ทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
เงิน
เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

ผลการแขํงขันทักษะวิชาการมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต๎ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดตรัง วันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
กิจกรรพัฒนา
ผู๎เรียน

รายการแข่งขัน
การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.๑-๓
การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ์เพื่อ
ให๎บริการ
ม.๔ – ๖

ชื่อ – สกุล นักเรียน
เด็กชายณัฐกิตติ์ โชติกรณ์
เด็กหญิงดวงกมล รอดหยูํ
นายกิตติพงศ์ รื่นรู๎สาน
นายจีระพัฒน์ เสือด๎วง
นายชนะชัย เณรัญชล
นายณัฐนัย บัวจันทร์
นายพรเทพ หิ้นมี
นายสิทธิชัย สงลํอง

รางวัล
ทองแดง
ทอง

๒๖
๑.๑๐.๔ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ประจาปี
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๒

รายการ
รางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดีเดํน
ระดับประเทศ
รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. (Obec Awards) รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทอง ผู๎อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด๎านบริหารจัดการ ระดับชาติ
รางวัลผู๎อานวยการสถานศึกษาดีเดํน จากสมาคมผู๎บริหาร
สถานศึกษามัธยมแหํงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผู๎บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาแหํงประเทศไทย
(ส.บ.ม.ท.)
รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. (Obec Awards) รางวัลรองชนะเลิศ สานักงานคณะกรรมการ
เหรียญทอง ผู๎อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด๎านบริหารจัดการ ระดับชาติ
รางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ดีเดํน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒
รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
มัธยมศึกษาเขต ๑๒
การศึกษา ๒๕๖๐ คําเฉลี่ยพัฒนาการกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ๓ ปีการศึกษาติดตํอกัน (ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ที่มา : เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑.๑๐.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยแสดงเป็นคําเฉลี่ยร๎อยละตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ -๒๕๖๑
ปีการศึกษา
ลาดับที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑
ภาษาไทย
๗๒.๐๒
๗๐.๑๗ ๖๒.๒๙
๗๕.๐๓
๒
คณิตศาสตร์
๕๙.๖๕
๖๔.๒๗ ๕๘.๙๗
๖๕.๖๓
๓
วิทยาศาสตร์
๖๕.๓๓
๖๓.๓๘ ๖๙.๘๕
๗๓.๐๑
๔
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕๕.๙๕
๕๙.๔๐ ๖๔.๑๓
๗๕.๔๐
๕
ภาษาตํางประเทศ
๖๔.๘๑
๖๘.๕๒ ๖๐.๐๒
๖๘.๗๒
๖
สุขศึกษาและพลศึกษา
๗๓.๕๐
๗๔.๕๐ ๗๓.๓๓
๗๕.๔๐
๗
ศิลปะ
๖๕.๓๑
๖๘.๗๕ ๗๑.๒๕
๗๓.๑๕
๘
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖๔.๕๐
๖๐.๕๐ ๖๖.๐๐
๗๔.๕๐
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
๖๕.๑๓
๖๖.๑๙ ๖๕.๗๓
๗๒.๖๑
ที่มา : งานทะเบียนวัดผล กลุํมบริหารวิชาการ

๒๗
๑.๑๐.๖ ผลการดาเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
โครงการ/
กิจกรรม

พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สํงเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ทุกลุํมสาระการเรียนรู๎
๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้ง
ระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ (O-NET)

ตัวชี้วัด

๑. ผู๎เรียนทุกคนในโรงเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมในโครงการ

ผลการดาเนินงาน

๑. ผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) สูง
กวําระดับประเทศ ๒
๒. ครูทุกคนมีการพัฒนาแนว
วิชา คือ ภาษาไทย และ
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สังคมศึกษา
สอน
๒. ครูร๎อยละ ๙๐ มีการ
๓. ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ มี
พัฒนาแนวทางการจัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนําพอใจ
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
๔. ผลการประเมินระดับชาติ (O๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
NET) สูงขึ้นกวําปีที่ผํานมา
เรียนแตํละกลุํมสาระฯมี
ร๎อยละ ๕
การพัฒนาขึ้น ผู๎เรียน
ผํานการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตร ผู๎เรียนผําน
การประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
ร๎อยละ๑๐๐
๑. เพื่อสํงเสริมนักเรียนในการ ๑. นักเรียนร๎อยละ ๗๐ รํวมแขํงขัน ๑. นักเรียนร๎อยละ ๗๐
แขํงขันทักษะทางวิชาการ
ทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ อยํางน๎อย รํวมแขํงขันทักษะในกลุํม
๒. เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์ ๑ ครั้ง
สาระตําง ๆ
ในการพัฒนาทักษะด๎านตําง ๆ ๒. นักเรียนร๎อยละ ๒๐ รํวมอบรม ๒. นักเรียนมีความรู๎
ของนักเรียน
ตามโอกาสตําง ๆ
ความสามารถในทักษะ
๓. เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและ
ตําง ๆ เพิ่มขึ้น
ผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่
รู๎จักทั่วไป
๔. เพื่อสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวม
อบรมตามโอกาสตําง ๆ ที่
หนํวยงานอื่นจัดและเชิญเข๎า
รํวม

๒๘
โครงการ/
กิจกรรม

สํงเสริมนิสัย
รักการอําน

คุณธรรมนา
ชีวิต

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน์
๒. เพื่อสร๎างนิสัยรักการอํานให๎เกิด
ขึ้นกับนักเรียน
๓. เพื่อให๎นักเรียนสามารถอําน คิด
วิเคราะห์ และ เขียนได๎อยํางถูกต๎อง

๑. นักเรียนในโครงการรักการ
อําน มีนิสัยรักการอํานร๎อยละ
๙๐
๒. นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวําง
อยํางมีคุณคําร๎อยละ ๙๐

๑. นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมร๎อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนพึงพอใจใน
กิจกรรมร๎อยละ ๙๐

๑.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีความสานึก
ในความเป็นไทย
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการสํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและ
พลเมืองของโลก
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎อื่นและ
สังคมอยํางสม่าเสมอ
๕.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม
๖.เพื่อสํงเสริมนักเรียนได๎รับการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพัง
พิทยาคม ร๎อยละ ๘๐ เป็นผู๎ที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เรียนที่มี
ความเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญู
กตเวที
๓. ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เรียนที่
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตําง และอยูํรํวมกันได๎
ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
สร๎างสรรค์
๔. ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เรียนที่มี
ความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

๑. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป
๒. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ได๎แสดงออกตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในกิจกรรม
ตํางๆมีความเอื้ออาทร
ผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที
ระดับดีขึ้นไป
๓.นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตําง และอยูํ
รํวมกันได๎ด๎วยความ
เข๎าใจที่ถูกต๎อง
สร๎างสรรค์ ระดับดีขึ้น
ไป
๔.นักเรียนมีความ
ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมระดับดีขึ้น
ไป

วัตถุประสงค์

๒๙
โครงการ/
กิจกรรม

คํายอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม

พัฒนางาน
แนะแนว

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจในหลักธรรมของศาสนา ที่จาเป็นตํอ
การดารงชีวิต
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี
งามให๎กับผู๎เรียน
๓. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมนา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
และได๎ชื่อวําเป็นผู๎มี คุณธรรมไมํตกเป็น
ทาสของยาเสพติด
๑. เพื่อแนะนาแนวทางในการเรียน การ
ปฏิบัติตนให๎อยูํในกรอบระเบียบของ
โรงเรียน
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสเลือกศึกษา
ตํอในสาขาอาชีพ ที่ตนมีความถนัด มี
ความสามารถ
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักตัวเอง และเห็น
คุณคําของตัวเอง
๔. เพื่อให๎นักเรียนรํวมกันแสดงความ
ยินดีและชื่นชมซึ่งกันและกันที่ได๎สาเร็จ
การศึกษา

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพัง
พิทยาคมทุกคนได๎รับการ
อบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๕ มี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
หลักธรรมของศาสนา

๑. นักเรียนโรงเรียนในเขต
บริการ นอกเขตบริการและ
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยา
คม ได๎รับการแนะแนวร๎อยละ
๑๐๐

๑. มีนักเรียนชั้น ม.๑
และ ม.๔ เข๎าเรียน
เพิ่มขึ้นตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎
๒. นักเรียนมีทักษะด๎าน
การดาเนินชีวิตที่ดี
๓. นักเรียนเลือกศึกษา
ตํอในสาขาอาชีพที่ตนมี
ความถนัดมี
ความสามารถ

๓๐
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

พัฒนาระบบ ๑. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและ
ดูแลชํวยเหลือ ชุมชนมีสํวนรํวมในการเสนอแนะ
นักเรียน
แนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนรํวม
สํงเสริมผู๎เรียนทั้งในด๎าน จิตใจ
อารมณ์ สังคม สุขภาพ วิชาการ
และเจตคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม
รอบตัวเพื่อ เป็นคนเกํง คนดี และ
มีความสุขตํอไป
๒.เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่
สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู๎เรียน
๓. เพื่อจัดระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ที่สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของ
ผู๎เรียน
๒. จัดระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน

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

เข๎าคํายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารี

๑. นักเรียนม.๑ – ๓ ทุกคน
เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี ๑ ครั้ง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการ
เป็นผู๎นาและผู๎ตามอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม
๒. เพื่อทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี
๓. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนให๎มี
ระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ

๒. โรงเรียนมีจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม
และตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ
ของผู๎เรียนและจัดระบบ
ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๑. นักเรียนมีทักษะการ
เป็นผู๎นาและผู๎ตามอยําง
เหมาะสมร๎อยละ ๘๕
๒. นักเรียนผํานการ
ทดสอบวิชาพิเศษตาม
หลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
ร๎อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนมีระเบียบ
วินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือร๎อยละ ๑๐๐

๓๑
โครงการ/
กิจกรรม

สํงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
โรงเรียน

กีฬาเพื่อ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑. เพื่อสร๎างจิตสานึกของ
นักเรียนในการมีสํวนรํวม
รับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว
และชุมชนในด๎านสุขภาพ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ มี
ทักษะ เกี่ยวกับการบริโภค การ
ออกกาลังกาย การปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด และการรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ
ภายในโรงเรียน
๓. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎นา
และผู๎ตามที่ดีเกี่ยวกับด๎าน
สุขภาพของตนเองและชุมชน
๔. เพื่อจะได๎มีเวชภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์ประจาห๎อง
พยาบาลอยํางเพียงพอสาหรับ
ไว๎บริการ
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความชื่นชม
และเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านกีฬา
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา
๔. เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดทั้งปวง
๕. เพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ
ตํอไป
๖. เพื่อพัฒนาทางด๎านรํางกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

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
การเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่
ดีร๎อยละ ๙๐

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

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

๓๒
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการ/
กิจกรรม

พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

พัฒนากลุํม
บริหารงาน
บุคคล

พัฒนางาน
การประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา
และนิเทศ
ภายใน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑. เพื่อสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎
และทักษะการกาหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู๎เรียน ทั้งด๎านความรู๎
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. เพื่อพัฒนาครูสูํการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาผู๎บริหารสูํการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เป็น
เลิศ
๑. เพื่อให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆ แกํบุคลากร
๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของ
บุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและ
สะดวกตํอการค๎นหา
๓. เพื่อปรับปรุงสายงานให๎ตรง
กับภาระหน๎าที่งานของแตํละ
บุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็น
ปัจจุบัน
๔. เพื่อพัฒนากลุํมบริหารงาน
บุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ
๑. เพื่อประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา
๒. เพื่อจัดทารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปีของ
สถานศึกษา
๓. เพื่อดาเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน

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

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

๑. ร๎อยละ ๘๕ กลุํมบริหารงาน
บุคคลให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆแกํบุคลากรในโรงเรียน
อยํางทั่วถึง
๒. ร๎อยละ ๙๐ กลุํมบริหารงาน
บุคคลมีข๎อมูลของบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน
๓. ร๎อยละ ๙๐ กลุํมบริหารงาน
บุคคลมีแผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียนอยําง
ชัดเจน
๑. มีการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา
๒. มีรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีของ
สถานศึกษา
๓. มีการนิเทศภายในตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

๑. กลุํมบริหารงานบุคคลมี
ความพร๎อมในด๎านข๎อมูล
บุคลากรที่เป็นปัจจุบันร๎อย
ละ๑๐๐
๒. กลุํมบริหารงานบุคคลมี
แผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียน
ที่ชัดเจนร๎อยละ๑๐๐
๓. บุคลากรมีความมั่นใจ
ในการทางานร๎อยละ๑๐๐
๑ .โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
อยํางเป็นระบบ
๒. โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู๎ปกครอง ชุมชนในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยูํในระดับดี

๓๓
โครงการ/
กิจกรรม

รับนักเรียน
ใหมํ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรับนักเรียนเข๎าเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒. เพื่อมีจานวนนักเรียนตาม
แผนการรับนักเรียนที่กาหนดไว๎
๑. เพื่อสํงเสริมเพื่อน๎อมนา
หลักเพื่อพัฒนานักเรียนให๎มี
ทักษะทางด๎านเกษตรกรรม
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยใน
การทางานที่ดี และตระหนักใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อปรับปรุงพื้นที่สวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ามัน
และแปลงพืชผักสวนครัวของ
โรงเรียน
๔. เพื่อให๎โรงเรียนมีรายได๎ใน
การนามาใช๎จํายในการจัด
การศึกษา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

๑. นักเรียนในเขตบริการของ
๑. รับนักเรียนได๎ตรง
โรงเรียน และนอกเขตบริการที่อยูํ ตามแผน ๙๐%
ในเกณฑ์ได๎เข๎าเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
๑. บารุงรักษาต๎นยางพาราใน
พื้นที่ ๕ ไรํ
๒. บารุงรักษาต๎นปาล์มน้ามันใน
บริเวณโรงเรียน
๓. บารุงรักษาแปลงปลูกพืชผัก
สวนครัวของนักเรียนในบริเวณ
โรงเรียน
๔. นักเรียนทุกคนได๎ฝึกลักษณะ
นิสัยการออม

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

๑. ครูบุคลากรและนักเรียนใน
พัฒนาอาคาร ๑.เพื่อการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอ โรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคน
สถานที่
บุคลากร และสํวนรวม
๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให๎บริการอยํางครบครัน
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา และในระดับชาติ
ตํอไป

๑. การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ตํอบุคลากร
และสํวนรวมในระดับดี
มาก
๒. มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให๎บริการอยํางครบ
ครันร๎อยละ ๘๕
๓. เกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา และใน
ระดับชาติ

โรงเรียน
สํงเสริม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ตามศาสตร์
พระราชา

๓๔
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

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

๑. มีเครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุ
อุปกรณ์ ที่ครบถ๎วนและเพียงพอ
๒. มีเอกสารหลักในการ
บริหารงานของสถานศึกษา
จานวน ๕ เลํม

๑. บุคลากรทุกคนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช๎อยํางเพียงพอ
ร๎อยละ๑๐๐
๒. บุคลากรสามารถ
ทางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ตํอบุคลากร
และสํวนรวมร๎อยละ
๑๐๐
๓. บุคลากรทางานได๎
สะดวก รวดเร็วทันเวลา
เกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียนและอื่น
ร๎อยละ๑๐๐

พัฒนางานโสต ๑. เพื่อการบริหารงานมี
ทัศนศึกษา ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอ
บุคลากร นักเรียนและสํวนรวม
๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การให๎บริการอยํางครบครัน
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรใน
ระดับโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา และในระดับชาติ

๑. นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมอยํางอยํางหลากหลาย
ตามศักยภาพของตนเอง
๒. โรงเรียนมีสื่อโสตทัศนศึกษาที่
ครบถ๎วน

๑. นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจและมีทักษะ
ในการใช๎สื่อเทคโนโลยี
ร๎อยละ๑๐๐
๒. นักเรียนมีความกล๎า
ในการแสดงออกในทาง
ที่ถูกต๎องร๎อยละ๙๕

พัฒนาการ
๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
เรียนการสอน การสอนให๎มีประสิทธิภาพ
ICT
สูงขึ้นโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศให๎เพียงพอกับ
นักเรียน

๑. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ICT ที่ใช๎ใน ๑. นักเรียนมีความรู๎
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ความสามารถด๎าน
ครบถ๎วน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถใช๎งานได๎ดี
ขึ้นร๎อยละ๑๐๐

พัฒนากลุํม
บริหารงาน
งบประมาณ

๓๕
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

บริหารจัดการ
ข๎อมูลระบบ
สารสนเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์

๑. เพื่อให๎บริการด๎านขําวสาร ๑. ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํบุคลากร
ตํางๆ แกํบุคลากรและผู๎ที่
อยํางเป็นปัจจุบัน
เกี่ยวข๎อง
๒. มีแผนภูมิสายงานที่เป็นปัจจุบัน
๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของ
บุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและ
สะดวกตํอการค๎นหา
๓. เพื่อปรับปรุงสายงานให๎ตรง
กับภาระหน๎าที่งานของแตํละ
บุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็น
ปัจจุบัน
๔. เพื่อพัฒนากลุํมบริหารงาน
บุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ

๑. บุคลากรมีความ
มั่นใจในการทางาน
ร๎อยละ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจตํอ
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการค๎นหา
ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวกับ
บุคลากรในโรงเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป

สํงเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ

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

๑. นักเรียนมีความรู๎
ความสามารถในทักษะ
ตําง ๆ เพิ่มขึน้ ร๎อยละ
๘๕

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

๓๖
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

พัฒนางาน
ทะเบียนและ
การวัดผล
ประเมินผล

๑. เพื่อพัฒนางานทะเบียนให๎มี
การจัดเก็บข๎อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ๎วน
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผล
ประเมินการเรียนการสอนที่
สามารถปฏิบัติจริงได๎

๑.มีการจัดเก็บเอกสารงาน
ทะเบียนตามระเบียบกาหนด
๒.มีเอกสารการวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบเพียงพอกับผู๎เรียน

พัฒนา
หลักสูตร

๑. เพื่อกากับดูแลการจัดการ
๑. หลักสูตรสถานศึกษา ได๎รับ
เรียนการสอนของโรงเรียนให๎ การพัฒนา
เป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดไว๎
๒. เพื่อให๎ครูแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ได๎ปรับปรุงหลักสูตร
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตาม
ความ
เหมาะสม

๑. การจัดเก็บเอกสาร
งานทะเบียนตาม
ระเบียบกาหนด อยูํใน
ระดับดี
๒. เอกสารการวัดผล
ประเมินผล
แบบทดสอบเพียงพอกับ
ผู๎เรียน และสอดคล๎อง
กับมาตรฐานการเรียนรู๎
ในระดับดีขึ้นไป
๑. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพโรงเรียน
ท๎องถิ่น และความรู๎
ความสามารถของ
บุคลากร
๒. ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู๎ตาม
เปูาหมายที่กาหนดใน
หลักสูตรร๎อยละ๑๐๐
๑. ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎อง ให๎การ
สนับสนุน ทรัพยากรเพื่อ
นามาใช๎ในการจัดการศึกษา
และพัฒนาอาคารสถานที่
๒.นักเรียนได๎รับความ
สะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียนร๎อยละ๑๐๐
๓. ทุกฝุายที่สํวนรํวม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
จัดการศึกษา

การระดม ๑. เพื่อจัดหางบประมาณ
ทรัพยากรเพื่อ สนับสนุนงานสวัสดิการบริการ
การศึกษา รถรับ-สํง ให๎แกํนักเรียน
๒. เพื่อระดมทรัพยากรด๎าน
งบประมาณทรัพย์สินมาพัฒนา
การศึกษา
๓. เพื่อให๎ทุกฝุายเข๎ามามีสํวน
รํวมพัฒนาการศึกษา

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

๓๗
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สัมพันธ์ชุมชน ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรํ
ผลงานการจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนทุกรูปแบบ
๒.เพื่ อ ให๎ โ รงเรี ย นและชุ ม ชน
รํวมกิจกรรมซึ่งกันและกัน
๓. เพื่อสร๎างผู๎ปกครองเครือขําย
และชุมชนรํวมพัฒนาการศึกษา

กีฬาเพื่อ
สุขภาพ

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

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

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

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

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
ระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับ
อาเภอและระดับจังหวัด

๓๘
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ศึกษาเรียนรู๎ ๑. เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจ
นอกสถานที่ ในภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักใน
คุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑. นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยา ๑. นักเรียนได๎รับความรู๎
คมทุกคนได๎ศึกษาเรียนรู๎นอก
จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
สถานที่
ทัศนศึกษานอกห๎องเรียน
ร๎อยละ๑๐๐
๒. นักเรียนมี
ความสัมพันธ์อันดีและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
ร๎อยละ๑๐๐

๓. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎
แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นอยําง
จริงจัง
๔. เพื่อให๎เกิดความรัก หวง
แหน และอนุรักษ์ทรัพยากร
ท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

พัฒนากลุํม
บริหารงาน
วิชาการ

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ทุกลุํมสาระการเรียนรู๎
๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้ง
ระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติ (O-NET)

ผลการดาเนินงาน

๓. นักเรียนมี
ประสบการณ์จาก
การศึกษาเรียนรู๎นอก
สถานที่ร๎อยละ๑๐๐
๑.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับ
การสํงเสริมศักยภาพทางด๎าน
วิชาการ
๒. มีสื่อ นวัตกรรม การจัดการ
เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๕
๓. ครูทุกคนได๎พัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎

๑. ผู๎เรียนได๎รับการ
สํงเสริมศักยภาพ
ทางด๎านวิชาการร๎อยละ
๑๐๐

๓๙
๑.๑๐.๖ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปีที่ผ่านมา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ข้อมูลจาก รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวําได๎ระดับดีเลิศ
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎เรียนจนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดีมาก ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและการเขียน
การใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได๎ ดี มี ค วามประพฤติ ด๎ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คํ า นิ ย มและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดอยํางชัดเจน

๔๐

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได๎น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มากาหนดทิศทางและนโยบายที่แสดงความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย แนวทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา
ด๎วย “ศาสตร์พระราชา”
**** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและสร๎างความรับผิดชอบ
ตํอคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goal)
๑. ผู๎เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด๎วย ”ศาสตร์พระราชา“
๒. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสูํระดับสากล มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
ทุกกลุํมเปูาหมาย

๔๑
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ค่านิยม (Values)
“ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ”
(Students and Schools Come First : SSCF)
กลยุทธ์ (Strategies)
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒ สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
๓. สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา
๕. จัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
จุดเน้น (Focus)
๑. ด๎านผู๎เรียน
๑.๑ นักเรียนเป็นคนดี เกํง กล๎า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียง และมีความสุข
๑.๒ นักเรียนมีความมุํงมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข๎ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
๒. ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตาแหนํง
๓. ด๎านการบริหารจัดการ
๓.๑ สถานศึกษามีความเข๎มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
๓.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ได๎มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ

ความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔

๔๒

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สถานศึกษาสร๎างจิตสานึกของผู๎เรียนให๎มีความจงรักภักดีและธารงรักษา
“ศาสตร์พระราชา”มาใช๎ในการจัดกระบวนการ
สถาบันหลักของชาติเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบัน
เรียนรู๎อยํางยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งชํองทางศึกษา
๒. ร๎อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ อื่นๆ
๒. ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
ตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
สมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๓. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน๎าที่
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจที่
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
๔.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด๎านความเป็นพลเมือง
ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
๔. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความเป็น
พลเมือง (Civic Education)

๔๓
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีทักษะชีวิต
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ไทย ๑๒ ประการ
คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒. สํงเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช๎ในการพัฒนาตนเองของผู๎เรียนด๎วย

๖. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะชีวิต

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ เครือขํายความรํวมมือกับสถาบันทางศาสนา

๗. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมผํานเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๓. สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
๔. สํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพัฒนาให๎มีมาตรการที่เข๎มแข็งและ
ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๘. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และปลูกฝังแนวทาง
มีทักษะในการดูแลปูองกันภัยคุกคามในชีวิต
การจัดการความขัดแย๎งโดยแนวทางสันติวิธี เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ที่จะลด
รูปแบบใหมํ
ระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
๙. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ตําง ๆ
การสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความ
๒.เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ
เข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ
๓. สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎แกํ
เพิ่มขึ้น
สถานศึกษา เพื่อลดผู๎เสพรายใหมํในกลุํมเด็กและเยาวชน
๑๐. รัอยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎างภูมิคุ๎มกัน
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

๔๔
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๑. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อ
๘๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
สังคมและสาธารณประโยชน์
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษ
๑๒. ร๎อยละของผู๎เรียน เข๎ารํวมกิจกรรมที่
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ที่ ๒๑ สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน
๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่จาเป็นสาหรับผู๎เรียน สํงเสริมการเรียนรู๎
สํงเสริมทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ กระบวนการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ องค์
พลเมืองไทยและสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
ความรู๎แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวน การคิด และการสร๎างสรรค์
๑๓.ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษะและทักษะ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นวัตกรรมเพื่อมูลคําเพิ่ม
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
๑๔.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ภาษาอาเซียน ตามบริบทของสถานศึกษา
๔. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียน
คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์จากการเรียนรู๎
มีจิตอาสาในรูปแบบตํางๆ
ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active learning)
๑๕.ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและมีทักษะในการใช๎ภาษาอาเซียนอยําง
น๎อย ๑ ภาษา

๖๐

๖๕

๗๕

๘๕

๔๕
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีความสามารถตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔๐
๔๕
๕๐
๖๐ ๑. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
๔๐
๔๕
๕๐
๕๕ ๒. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ กลุํมสาระการเรียนรู๎
๓. สํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียนด๎านการอํานและการเขียน
๑๐
๑๐
๑๕
๒๐

๑๖. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรระดับชั้น
อยูํในระดับ ๓ –๔
๑๗.ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์ร๎อยละ
๕๐ ขึ้นไป
๑๘.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุํมสาระสูงกวําคําเฉลี่ย สพฐ.
๑๙. ร๎อยละของผู๎เรียนแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์การประเมิน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
การอํานและการเขียนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
๒๐.ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะทางอาชีพอยํางน๎อย ๑ อาชีพ
๘๐
๙๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด๎านอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อ
๒๑.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ
๘๐
๙๐
๑๐๐ ๑๐๐ การศึกษาตํอ การทางาน และการดารงชีวิตที่คุณภาพ
๒๒.ร๎อยละของผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการวางแผนอาชีพ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด๎านอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียนและท๎องถิ่น
การศึกษาตํอเพื่อการมีงานทา
๒๓.ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ทวิศึกษา ๑๑
๑๒
๑๓
๑๔ ๓. สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆ
๔. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
๕. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎และกิจกรรมโครงงานอาชีพ

๔๖
เป้าหมายที่ ๔ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
๒๔.ร๎อยละของสถานศึกษาสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศตามศักยภาพผู๎เรียน
๒๕. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรมห๎องเรียนพิเศษตํางๆ
เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ
๓. จัดกิจกรรมสํงเสริมการแขํงขัน การประกวด ทุกระดับ และสํงเสริม
สนับสนุนการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ เขต
พื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๔. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถให๎กับผู๎เรียน

เป้าหมายที่ ๕ สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
๒๖.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรที่ตอบสนอง ความ
๙๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช๎หลักสูตร
ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และท๎องถิ่น
สถานศึกษาให๎มีกระบวนการการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล
๒๗.ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎วย
๙๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ อยํางมีประสิทธิภาพ
๒. สํงเสริม คิดค๎น วิจัยและพัฒนาการใช๎นวัตกรรม
วิธีการที่หลากหลายเน๎นการปฏิบัติจริง
๒๘. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผลประเมินผล
๘๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. สํงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยํางมีคุณภาพและเข๎มแข็ง
ตามสภาพจิงอยํางมีประสิทธิภาพ
๒๙. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได๎รับการพัฒนา
๕
๑๐
๒๐
๓๐
นามาใช๎และเผยแพรํ
๓๐. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในที่มี
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ประสิทธิภาพ

๔๗
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายที่ ๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนา สมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๓๑. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. วิเคราะห์สมรรถนะแตํละตาแหนํง และสารวจความจาเป็นและความต๎องการในการพัฒนา
๒. จัดทาแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี ทีม่ ุํงเน๎นความรู๎ ทักษะ
ปฏิบัติตนได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓๒. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘๐
๘๕
๙๐
๑๐๐ ใหมํๆ เชํน การใช๎เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา
๓. สร๎างและพัฒนาชํองทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถทาง
เชํน TEPE Online ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
วิชาชีพ และทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
: PLC) การเรียนรู๎ผาํ นกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning)
๓๓. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐ ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุํมสาระให๎มีทักษะในการสื่อสารด๎าน
ภาษาอังกฤษ
ทักษะในการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษ
๕. ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผล การดา
เนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา

เป้าหมายที่ ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๓๔.ร๎อยละของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชือ่ มโยงกับหนํวยงานที่
ศึกษา ก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และได๎รับสวัสดิการและมี
ความสุขในการทางาน
๓๕. ร๎อยละของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีกรอบอัตรากาลังครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เกี่ยวข๎องในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน
๒. เสริมสร๎างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาครูสูํการเป็นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมอื อาชีพ (Professional
Teacher) ที่สะท๎อนทักษะความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู

๔๘
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าหมายที่ ๑ ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๓๗. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาระดัมัธยม
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. ประกันโอกาสการเข๎ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
ให๎แกํผู๎เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผู๎ที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
เวลา ที่หลักสูตรกาหนด
๒. เรํงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล๎เคียง
๓๘. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๙๗
๙๗
๙๘
๑๐๐ กัน
๓. สํงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให๎มากขึ้น
เข๎าเรียนตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรืเทียบเทํา
๓๙. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จใน
๔
๘๕
๙๐
๑๐๐ ๔. สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
๕. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไมํพร๎อมรุํน และ
การจัดระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนผํานเกณฑ์
ดาเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ
ในระดับดีขึ้นไป
๔๐. ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคัน ชั้น
๐.๑๐
๐
๐
๐
มัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษา ตอนปลาย
๔๑. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาส ใน
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
การเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับ
เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔๒. ร๎อยละของของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผําน
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. จัดสรรบุคลากรเพื่อชํวยเหลือเด็กที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษให๎เพียงพอ
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัด
๒. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กที่มีความต๎องการจาเป็น
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
พิเศษ
๔๓. ร๎อยละของนักเรียนด๎อยโอกาสและพิการ ได๎รับ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. เสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนตํอ
และประกอบอาชีพ
การดูแล ชํวยเหลือให๎มีความพร๎อมในการเรียน

๔๙
เป้าหมายที่ ๓ สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔๔.ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการสํงเสริม
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการ
สนับสนุนสื่อ แหลํงเรียนรู๎ และ ระบบ ICT
เรียนรู๎ตลอดชีวิต ที่มีความยึดหยุํน หลากหลาย สามารถเข๎าถึงได๎ โดย ไมํจากัด
ครอบคลุมและทั่วถึง
เวลาและสถานที่
๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับตําง ๆ
อาทิ DLIT,DLTV,ETV
๓. ขยายเครือขํายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอ กับ
ผู๎เรียน
๔. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาและด๎านอื่นที่เกี่ยวข๎องให๎มีมาตรฐานครอบคลุม
ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได๎
และสามารถใช๎รํวมกันระหวํางหนํวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
๕. จัดให๎มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลรายบุคคลทุกชํวงวัย ข๎อมูลด๎าน
การศึกษาและด๎านอื่นที่เกี่ยวข๎อง
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง และเป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
สามารถอ๎างอิงและใช๎ประโยชน์รํวมกัน ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร

๕๐
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดารงชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔๕. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมการจัดทา/พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงการ
ความตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎หลัก
๒. สํงเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม สร๎างจิตสานึกของผู๎เรียนในการดาเนิน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ชีวิต ที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๔๖. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร๎าง
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. จัดกิจกรรมสํงเสริมสร๎างขวัญกาลังใจที่มีผลงานด๎านสิ่งแวดล๎อม
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมและน๎อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
๔๗. ร๎อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการ ๘๐
๘๕
๙๐
๑๐๐
เรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ที่สร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยมีเครือขํายความรํวมมือกับ
ภาคสํวนตํางๆ
เป้าหมายที่ ๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ ชุมชน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔๘. ร๎อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
๘๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สํงเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่
งานวิจัยด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยอาศัยความ
กับสิ่งแวดล๎อมและขยายเครือขํายสูํชุมชน
รํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น
๔๙. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการตามเกณฑ์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School: Education for Sustainable
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Development School)
(EESD School: Education for Sustainable
Development School)

๕๑
กลยุทธ์ที่๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕๐. ระดับคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔
๕
๕
๕ ๑. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสูํการปฏิบัติ การกากับ ติดตาม
มัธยมศึกษามีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธรรมาภิบาล
๕๑. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ ๘๗
๙๐
๙๕
๑๐๐ ๒. สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
๓. สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง
ภายในที่เข๎มแข็งและผํานมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
๔. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบกลุํมสหวิทยาเขต (CLUSTER)
เป้าหมายที่ ๒ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๕๒. ร๎อยละของเครือขํายสหวิทยาเขต มีคุณภาพใน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย
การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่กาหนด
๒. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความ
๕๓. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มี หนํวยงาน องค์กร
๗๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ เข๎าใจ สร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจน
การรํวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตํางๆที่เข๎ามามี สํวนรํวมในการจัดการศึกษา

๕๒

ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม
จากการดาเนินการศึกษาข๎อมูลด๎านตําง ๆ ได๎แกํ การน๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ มาสูํการปฏิบัติ และกรอบการพัฒนาประเทศเกี่ยวกับการศึกษาที่สาคัญ เชํน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทิศทางและนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕) และจากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมองค์กร (SWOT) ของโรงเรียนตระพังพิทยาคม ในปัจจุบันและชํวงรอบ ๒ ปีที่ผํานมา (๒๕๖๑ –
๒๕๖๓) สามารถกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖”
เป็นสี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนตระพังพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันธกิจ
๑. เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด๎วย
“ศาสตร์พระราชา”
๒. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓. สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพอยําง
ทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพ
การศึกษา
เป้าประสงค์
๑. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
รํวมกับผู๎อื่นได๎
๒. ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๓. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํอ
งานอาชีพ
๔. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมที่ดี

๕๓
๕. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย
๖. มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ
๗. มีการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
๘. ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๙. มีการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
๑๐. มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
๑๑. มีการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎
๑๒. ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ มีความทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพียงพอ อาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อม สะอาด สวยงาม เอื้อตํอบรรยากาศแหํงการจัดการเรียนรู๎

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม
“ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ สี่ปีแห่งการยกระดับคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม

“ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖
สี่ปีแห่งการยกระดับคุณภาพ”

การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

การพัฒนาห๎องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อม

๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากาหนด
จุดเน้น
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และ
ระดับชาติ
แนวทางการดาเนินงาน/มาตรการ
๑.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
๓) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) พัฒนาผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
๑.๒ ยกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
๑) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๔) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมที่ดี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร อยูํในระดับ ๓ ร๎อยละ ๘๐
๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ อยูํในระดับ ๒ ร๎อยละ ๘๐
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
๒.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
๒.๒ นักเรียนที่เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการได๎รับเหรียญรางวัล ร๎อยละ ๘๐
๒.๓ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมในเครื่องแบบ
๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๓.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีผลงาน และชิ้นงาน นาไปสูํการขยายผล และตํอยอดความคิด
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕๕
๔.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิด
ประโยชน์ตํอการเรียน
๔.๒ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๒ นักเรียนร๎อยละ ๖๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๓ นักเรียนร๎อยละ ๖๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๔ นักเรียนร๎อยละ ๗๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๕ นักเรียนร๎อยละ ๖๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาตํางอังกฤษ ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๖ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๒
ขึ้นไป
๕.๗ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๘ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ ๒ ขึ้นไป
๕.๙ ผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม ๒.๕ ขึ้นไป
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
๖.๑ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎และทักษะพื้นฐานตํออาชีพอยํางน๎อย ๑ อาชีพ
๖.๒ นักเรียนร๎อยละ ๘๐ ได๎รับการฝึกทักษะอาชีพจากแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ผํานกิจกรรมคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ผํานกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนหรือ
หนํวยงานภายนอก
๑.๓ นักเรียนร๎อยละ ๕๐ ผํานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม
๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๒.๑ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรมไปวัดวันพระและกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
๒.๓ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ผํานกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และพัฒนาโรงเรียนได๎อยํางยั่งยืน
๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๓.๑ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ ยอมรับในความแตกตํางและหลากหลายของบุคคลรอบข๎าง
ทางด๎าน เพศ วัย ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา หรือมีความยอมรับในความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยํางมีความสุข
๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
๔.๑ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีรํางกายที่แข็งแรงไมํข๎องเกี่ยวกับยาเสพติด และแก๎ไขปัญหาโดย
ไมํใช๎ความรุนแรง
๔.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการดารงชีวิตประจาวัน

๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
เป้าประสงค์
เพื่อให๎โรงเรียนตระพังพิทยาคมมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานคุณภาพตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
จุดเน้น
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน/มาตรการ
๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๑.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และองค์กรภายนอกอื่น ๆ ร๎อยละ
๘๐มีความพึงพอใจตํอการกาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา อยูํในระดับ มาก
๒.๑.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ ๘๐ รับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ภายในของโรงเรียน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๒.๑ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เป็นรูปแบบ หรือ
“โมเดล” ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีจากสภาพปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT) และแนวทางการ
พัฒนาของสถานศึกษา
๒.๒.๒ สถานศึกษาได๎รับรางวัลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา จากหนํวยงานตําง ๆ
๒.๒.๓ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และองค์กรภายนอกอื่น ๆ ร๎อยละ
๘๐ มีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูํในระดับ มาก
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย
๒.๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับผู๎เรียนและบริบทของท๎องถิ่น
๒.๓.๒ โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ
๒.๓.๓ โรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพด๎านวิชาการ
๒.๓.๔ โรงเรียนปลอด ๐ ร มส. และนักเรียนทุกคนจบหลักสูตร ร๎อยละ ๑๐๐

๕๗
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๔.๑ ครูได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้น ร๎อยละ ๑๐
๒.๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาทางวิชาชีพหรือการเข๎ารํวมกิจกรรม
อบรมตามโครงการพัฒนาตนเองด๎านตําง ๆ ร๎อยละ ๘๐
๒.๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผํานการประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน๎าที่ตามเกณฑ์ที่
กคศ. กาหนด ร๎อยละ ๑๐๐
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒.๕.๑ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่โรงเรียนมีห๎องเรียน แหลํงเรียนรู๎ ที่เพียงพอ และเอื้อ
ตํอการจัดการเรียนการสอน ร๎อยละ ๘๐
๒.๕.๒ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอตํอการจัดการ
เรียนการสอน ร๎อยละ ๘๐
๒.๕.๓ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมและระบบสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ร๎อยละ ๘๐
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
๒.๖.๑ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร๎อมในการ
บริหารจัดการให๎เกิดคุณภาพ ร๎อยละ ๘๐
๒.๖.๒ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร๎อมในการ
จัดการเรียนการสอน ร๎อยละ ๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎รับการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ มีการ
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
จุดเน้น
นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎รับการเรียนรู๎ที่ผํานกระบวนการปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช๎
สื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และสามารถนาไประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
แนวทางการดาเนินงาน/มาตรการ
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎

๕๘
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๑.๑ ครูทุกคนจัดการเรียนรู๎ โดยให๎นักเรียนทุกคนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และคิดสร๎างสรรค์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ ครูทุกคนจัดการเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมที่สร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎
อยํางหลากหลาย เพื่อนาไปแก๎ไขปัญหาและนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
๓.๑.๓ ครูร๎อยละ ๖๐ มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและนาไปใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
๓.๑.๔ ครูร๎อยละ ๖๐ มีการจัดทานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและนาไปใช๎สอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ
๓.๑.๕ ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญและ Active Learning
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๒.๑ ครูทุกคนพัฒนาและใช๎สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎
สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎
๓.๒.๒ ครูทุกคนให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการผลิตสื่อจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช๎ที่มีอยูํใน
ชุมชน
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓.๑ ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ และสร๎างแรงจูงใจให๎กับนักเรียน
๓.๓.๒ ครูทุกคนให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน
๓.๓.๓ ครูทุกคนนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๑ ครูทกุ คนมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย มีเกณฑ์การ
ตัดสินผลการเรียนที่เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๔.๒ ครูทกุ คนมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
๓.๔.๓ ครูทกุ คนมีการประเมินผู๎เรียนตามสภาพจริง และสอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๕.๑ ครูทุกคนในกลุํมสาระมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (PLC) และนาข๎อมูลมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎
๓.๕.๒ ครูทุกคนได๎รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันและนาผลการนิเทศไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์
โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีห๎องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมที่สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน

๕๙
แนวทางการดาเนินงาน/มาตรการ
๔.๑ พัฒนาห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ให๎มีความทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอ
๔.๒ พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อม สะอาด สวยงาม เอื้อตํอบรรยากาศแหํงการจัดการเรียนรู๎
๔.๓ ดาเนินการติดตํอ ประสานงาน เพื่อจัดตั้งงบประมาณเพื่อกํอสร๎างอาคารโรงอาหาร และอาคาร
หอประชุมและโรงยิมสาหรับนักเรียนได๎ออกกาลังกายและเรียนวิชาพลศึกษา พร๎อมทั้งไว๎สาหรับบริการชุมชน
๔.๔ ดาเนินการติดตํอ ประสานงาน เพื่อจัดตั้งงบประมาณเพื่อกํอสร๎างกาแพงและรั้วรอบบริเวณ
โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน บุคลากร และปูองกันทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๔.๑ โรงเรียนมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ทีม่ ีความทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอ
๔.๒ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อม สะอาด สวยงาม เอื้อตํอบรรยากาศแหํงการจัดการเรียนรู๎
๔.๓ โรงเรียนมีอาคารโรงอาหาร และอาคารหอประชุมและโรงยิมสาหรับนักเรียนได๎ออกกาลังกายและ
เรียนวิชาพลศึกษา พร๎อมทั้งไว๎สาหรับบริการชุมชน
๔.๔ โรงเรียนมีกาแพงและรั้วรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน
บุคลากร และปูองกันทรัพย์สินของทางราชการ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได๎แกํ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในกรคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก๎ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

๖๐
๒) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุํมเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎

๖๑

ส่วนที่ ๓
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. ๑ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว)
ปีงบประมาณ
ระดับ
นักเรียน
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาตอนต้
น
มั
ธ
ยมศึ
กษาตอนปลาย
๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๓๘ คน (๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาค) ๔๖ คน (๑,๙๐๐บาท/คน/ภาค)
๒๔๑,๕๐๐
๘๗,๔๐๐
ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๓๘ คน( ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาค) ๔๖ คน (๑,๙๐๐บาท/คน/ภาค)
๒๔๑,๕๐๐
๘๗,๔๐๐
ภาคเรียนที่ ๑
เงินอุดหนุนคําใช๎จํายรายหัวคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
๒. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีงบประมาณ
ระดับ
๒๕๖๑
มัธยมศึกษาตอนต้น

รวมทั้งสิ้น
๓๒๘,๙๐๐
๓๒๘,๙๐๐
๑๐๒,๓๗๙.๗๐
๗๖๐,๑๗๙.๗๐

ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๓๘ คน (๔๔๐ บาท/คน/ภาค) ๔๖ คน (๔๗๕บาท/คน/ภาค)
๖๐,๗๒๐
๒๑,๘๕๐
ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๓๘ คน (๔๔๐ บาท/คน/ภาค) ๔๐ คน (๔๗๕ บาท/คน/ภาค)
๖๐,๗๒๐
๒๑,๘๕๐
ภาคเรียนที่ ๑
เงินเรียนฟรีคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รวมงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๘๒,๕๗๐

เงินรายได้สถานศึกษาเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กันเงินสารองไว้ ๑๐% ของเงินอุดหนุนรายหัว

๘๒,๕๗๐
๒๖,๐๔๕
๑๙๑,๑๘๕

จานวน
๓,๗๐๘.๒๘ บาท
จานวน ๙๗๐,๐๗๒.๙๘ บาท
จานวน ๗๖,๐๑๘.๙๗ บาท

งบประมาณที่ใช้ในการจัดทาโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๘๗๙,๐๕๕.๐๑ บาท

๖๒

๓.๒ ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. งบพัฒนาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
งบดาเนินงาน
กลุม่

เงินอุดหนุนราย กิจกรรม
หัว
พัฒนาผู้เรียน
กลุํมบริหารงานวิชาการ
๒๘๐,๔๑๑.๗๓ ๑๕๐,๐๐๐
กลุํมบริหารงานงบประมาณ
๕๘,๓๕๐
กลุํมบริหารงานบุคคล
๙๒,๕๐๐
กลุํมบริหารงานทั่วไป
๖๒,๙๐๐
๔๑,๑๘๕
รวม
๔๙๔,๑๖๑.๗๓ ๑๙๑,๑๘๕
๒. งบประจา ค่าสาธารณูปโภค
คําไฟฟูา , คําโทรศัพท์ ,อากรแสตมป์

รายได้
สถานศึกษา
๓,๗๐๘.๒๘
๓,๗๐๘.๒๘
จานวน

รวมงบ
ดาเนินงาน

คิดเป็น
ร้อยละ

๔๓๔,๑๒๐.๐๑
๕๘,๓๕๐
๙๒,๕๐๐
๑๐๔,๐๘๕
๖๘๙,๐๕๕.๐๑

๖๓.๐๐
๘.๒๙
๑๓.๑๔
๑๕.๑๑
๑๐๐

๑๙๐,๐๐๐ บาท

๖๓

ส่วนที่ ๔
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ที่
๑

๒

๓

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

โครงการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
- กิจกรรมประกันคุณภาพและนิเทศภายใน
โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
- กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถนอกเหนือการเรียนการ
สอนตามวันสาคัญ
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมฯ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
โครงการ DLIT
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสูํความเป็นเลิศ
- กิจกรรรมแขํงขันกีฬาชุมชน
- กิจกรรมแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการ Open House
โครงการ STEAM Education
โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนด๎านการแสดง
- กิจกรรมดนตรี
- กิจกรรมการแสดง

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์สี่ปีแห่งการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓

ข๎อที่ ๑, ๒, ๓

มาตรฐานที่ ๑, ๓

ข๎อที่ ๑, ๒, ๓

มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓

ข๎อที่ ๑, ๒, ๓

มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑, ๓
มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓

ข๎อที่ ๑, ๒, ๓, ๔
ข๎อที่ ๑
ข๎อที่ ๑, ๒, ๓
ข๎อที่ ๑, ๒, ๓

มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑, ๓
มาตรฐานที่ ๑, ๓
มาตรฐานที่ ๑, ๓

ข๎อที่ ๑, ๒, ๓
ข๎อที่ ๑
ข๎อที่ ๑, ๓
ข๎อที่ ๑, ๓
ข๎อที่ ๑, ๓

๖๔
ที่

โครงการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๑๓ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ
- กิจกรรมพัฒนางานสานักงาน
- กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี
๑๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการประจาปี

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๒๐
๒๑
๒๒

๒๓
๒๔
๒๕

๒๖

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- อบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา
- อบรมพัฒนาครู
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล
โครงการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารและครู
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงการคุณธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของชาติ
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ศาสตร์พระราชา
โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
- เยี่ยมบ๎านนักเรียน
- ประชุมผู๎ปกครอง (Classroom Meeting)
- สํงเสริมวินัยนักเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และทัศนูปกรณ์
- อาคารสถานที่
- โสตทัศนูปกรณ์
โครงการบริหารจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
- จัดการข๎อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- รับนักเรียนใหมํ
โครงการโรงเรียนสุจริต

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์สี่ปีแห่งการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒

ข๎อที่ ๒, ๔

มาตรฐานที่ ๒

ข๎อที่ ๒

มาตรฐานที่ ๒, ๓

ข๎อที่ ๒

มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒

ข๎อที่ ๒
ข๎อที่ ๒
ข๎อที่ ๒

มาตรฐานที่ ๑, ๒

ข๎อที่ ๑, ๒, ๓

มาตรฐานที่ ๑, ๓

ข๎อที่ ๑, ๓

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑, ๒

ข๎อที่ ๑
ข๎อที่ ๑, ๒

มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒

ข๎อที่ ๑, ๒, ๔
ข๎อที่ ๒, ๔

มาตรฐานที่ ๑, ๒

ข๎อที่ ๑, ๒

มาตรฐานที่ ๒

ข๎อที่ ๒

๖๕
จัดสรรงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รวมงบ
ประมาณ

งบอุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรี

๑๕ ปี

๕๐,๓๑๑.๗๓ ๕๐,๓๑๑.๗๓
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
- กิจกรรมประกันคุณภาพและนิเทศ
ภายใน
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒ โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
- กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถนอกเหนือ
การเรียนการสอนตามวันสาคัญ
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๖๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๕๐,๐๐๐
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมฯ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษา
- กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔ โครงการ DLIT
๔๓,๗๐๘.๒๘
๔๐,๐๐๐
๕ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๖๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖ โครงการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๗ โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสูํความเป็นเลิศ
- กิจกรรรมแขํงขันกีฬาชุมชน
- กิจกรรมแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘ โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๙ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒๐,๐๐๐
๑๐ โครงการ Open House
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๑ โครงการ STEAM Education
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๒ โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียน
๕,๐๐๐
ด๎านการแสดง
- กิจกรรมดนตรี
- กิจกรรมการแสดง
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔๓๔,๑๒๐.๐๑ ๒๘๐,๔๑๑.๗๓ ๑๕๐,๐๐๐

๑

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางนัฎฐพร
นางจินตนา
นางนัฎฐพร
นางจินตนา
-

นางจินตนา
น.ส.วรกัญญา

-

นางนัฎฐพร
น.ส.ศุภลักษณ์
น.ส.วิไลวรรณ
นางณัฐนันท์
นายสมจิตร
นางจินตนา
วําที่ ร.ต.ฐิติพงศ์
นายสุวนิตย์

-

น.ส.พรรณรุจี
นางอรเพ็ญ
นางนัฎฐพร
นางนัฎฐพร
นายสุวนิตย์

-

นางนัฎฐพร
นางนัฎฐพร
นางจินตนา
น.ส.วรกัญญา
วําที่ร.ต.ฐิติพงศ์

๓,๗๐๘.๒๘

๓,๗๐๘.๒๘

๖๖
ที่
๑๓

๑๔

๑๕

๑๖
๑๗
๑๘

๑๙

๒๐
๒๑
๒๒

๒๓
๒๔

โครงการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงาน
งบประมาณ
- กิจกรรมพัฒนางานสานักงาน
- กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
รวมงบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- อบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา
- อบรมพัฒนาครู
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล
โครงการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎บริหารและครู
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงการคุณธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของชาติ
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามศาสตร์พระราชา
โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัย
โรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
- เยี่ยมบ๎านนักเรียน
- ประชุมผู๎ปกครอง (Classroom
Meeting)
- สํงเสริมวินัยนักเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ทัศนูปกรณ์
- อาคารสถานที่
- โสตทัศนูปกรณ์

รวมงบ
ประมาณ

อุดหนุน
รายหัว

เรียนฟรี
๑๕ ปี

อื่นๆ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

-

น.ส.พรรณรุจี

๘,๓๕๐

๘,๓๕๐

-

-

น.ส.วรกัญญา

๕๘,๓๕๐

๕๘,๓๕๐

-

-

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

-

-

นางณัฐนันท์

๒๐,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

นางณัฐนันท์
นางณัฐนันท์
น.ส.จิรวรรณ

๖๒,๙๐๐

๖๒,๙๐๐

-

-

๕๙,๑๘๕

๑๘,๐๐๐

-

-

ผู้รับผิดชอบ

-

นายสมจิตร
นางนัฏฐพร
นายสมจิตร
นางนัฏฐพร

๕๐๐

๕๐๐

๔๑,๑๘๕
-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

น.ส.จิรวรรณ

๕,๔๐๐

๕,๔๐๐

-

-

นายสุวนิตย์

๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

-

นายสุรชัย
นายสมจิตร

๖๗
ที่

โครงการ

๒๕ โครงการบริหารจัดการข๎อมูลระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- จัดการข๎อมูลสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
- รับนักเรียนใหมํ
๒๖ โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ค่าสาธารณูปโภค
- คําไฟฟูา
- คําโทรศัพท์
- คําอากรแสตมป์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมงบ
ประมาณ
๑๐,๐๐๐

อุดหนุน
รายหัว
๑๐,๐๐๐

๔,๐๐๐
๑๐๔,๐๘๕

๔,๐๐๐
๖๒,๙๐๐

๗๐๔,๐๕๕.๐๑

๔๙๔,๑๖๑.๗๓

๑๙๐,๐๐๐

เรียนฟรี
๑๕ ปี
-

อื่นๆ
-

๔๑,๑๘๕
๑๘,๗๐๘.๒๘
๑๙๑,๑๘๕
-

๑๘๐,๐๐๐
๙,๗๐๐
๓๐๐
๘๙๔,๐๕๕.๐๑

๖๘๔,๑๖๑.๗๓

๑๙๑,๑๘๕

๑๘,๗๐๘.๒๘

ผู้รับผิดชอบ
นางอรเพ็ญ

นายสมจิตร

๖๘

๖๙

โครงการ
พัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในศตวรรษที่ ๒๑ ทาให๎ต๎องปรับปรุง ปรับเปลี่ยน
วิธีการ กระบวนการดาเนินงานของกลุํมบริหารงานวิชาการในหลายๆ ด๎าน เชํน การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยตํอยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถ มีศักยภาพ มีความคิดเชิงสร๎างสรรค์ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การเก็บเอกสารข๎อมูล
นักเรียน การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานเป็นภาระสาคัญอยํางยิ่งของกลุํมงานบริหารวิชาการ จึงได๎จัดทา
โครงการพัฒนากลุํมงานบริหารวิชาการขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดเตรียมความพร๎อมตํอการดาเนินงานของกลุํมบริหารงานวิชาการ
๒. เพื่อพัฒนางานทะเบียนให๎มีการจัดเก็บข๎อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ๎วน
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผลประเมินการเรียนการสอนที่สามารถปฏิบัติจริงได๎
๔. เพื่อจัดเตรียมรายงาน การเตรียมความพร๎อมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
๕. เพื่อการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ
๓.๑ เชิงปริมาณ
งานวิชาการสามารถขับเคลื่อนงานได๎ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ
กลุํมบริหารงานวิชาการสามารถดาเนินงานได๎อยํางเต็มศักยภาพตามเปูาหมายของสถานศึกษา

๗๐
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๕. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๖. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

๖. งบประมาณ ......๕๐,๓๑๑.๗๓...... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑
๒
๓
๔

รายหัว

กิจกรรมพัฒนากลุํมบริหารวิชาการ
กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมประกันคุณภาพและนิเทศภายใน
รวม

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎
ตามเปูาหมายที่กาหนดในหลักสูตร
๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
กลุํมบริหารงานวิชาการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๕๐,๓๑๑.๗๓

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฏฐพร
นางจินตนา
นางจินตนา
นางจินตนา

๕๐,๓๑๑.๗๓

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
ตรวจแผนการจัดการ
แบบบันทึก
เรียนรู๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน

๗๑
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กลุํมบริหารงานวิชาการมีความพร๎อมตํอการดาเนินงาน
๒. งานทะเบียนสามารถจัดเก็บข๎อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ๎วน
๓. มีการวัดผลประเมินการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ
๔. มีความพร๎อมในการรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
๕. กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีคุณภาพ
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................. .... .................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางนัฎฐพร บุญกอง)
ลงชื่อ............................ .............................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๗๒

โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
สนองแผนยุทธศาสตร์
สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา สนทะมิโน
ระยะเวลาดาเนินการ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
………………………………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
ความต๎องการตลาดแรงงานในศตวรรษที่ ๒๑ ต๎องการผู๎ เรียนที่มีความเกํงรอบด๎านทั้งด๎าน วิชาการ
ภาษา มีความคิดสร๎างสรรค์ ความสามารถในกรแก๎ปัญหา รวมถึงการมีจิตอาสาในการทางาน ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการที่ให๎ผู๎เรียนทุกคนมีการทากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมเพื่อ สังคมและสาธารณประโยชน์
รู๎จักความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง ๘ ประการ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถ
รอบด๎านตามความต๎องการของตลาดแรงงาน
กลุํมบริหารงานวิชาการ เล็งเห็นความสาคัญกิจกรรมเสริมทักษะผู๎เรียนในด๎านตํางๆ นอกเหนือจากการ
เรียนรู๎ในรายวิชาปกติ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถรอบด๎าน เป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสํงเสริมการทากิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรตามวันสาคัญตํางๆ
๒.๒ เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ดี
๒.๓ เพื่อให๎การดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรคลํองตัว
๒.๔ เพื่อเป็นรางวัลในการทากิจกรรมให๎แกํผู๎เรียน
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ผู๎เรียนได๎รํวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ร๎อยละ ๑๐๐
๒. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร๎อยละ ๑๐๐

๗๓
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผู๎เรียนมีความกล๎าแสดงออก และกล๎าแสดงความคิดเห็น
๒. ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะ
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- โรงเรียนตระพังพิทยาคม และชุมชนตาบลควนพัง
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. เขียนโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
๓. เสนอโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
๔. อนุมัติโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
๕. ดาเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ –
กันยายน ๒๕๖๓
๖. รายงานผล
กันยายน ๒๕๖๓
๖. งบประมาณ .......๒๐,๐๐๐.......... บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
นางจินตนา สนทะมิโน
นางจินตนา สนทะมิโน
นายสันติกร รักสองหมื่น
นางจินตนา สนทะมิโน
และคณะครู
นางจินตนา สนทะมิโน

งบประมาณ
รวม
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี งบประมาณ

๑. กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถนอกเหนือ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู

การเรียนการสอนตามวันสาคัญ

๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๓. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
รวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

น.ส.วรกัญญา
นางจินตนา

๗๔
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถนอกเหนือการ
เรียนการสอนตามวันสาคัญ

๒

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๓

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

วิธีวัดผล/ประเมินผล
แบบสอบถาม/ข๎อมูล
การรํวมกิจกรรม
แบบสอบถาม/หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์
ผํานกิจกรรม

เครื่องมือวัด
แบบสอบถาม/การ
สังเกต
แบบสอบถาม
แบบบันทึกการทา
กิจกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ระบบงานทะเบียนวัดผลมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดี
๒. แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพ สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ .......................... ...........................
( นางจินตนา สนทะมิโน )

ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ.............................. ............................ หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ..................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๗๕

โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน จึงจาเป็นต๎องรํวมมือกันปฏิบัติหน๎าที่ให๎
เต็มความสามารถ เพื่อให๎การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว๎ และในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎นั้นจาเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอนต๎องจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ พัฒนา
และสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
มีการรายงานผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ตํอไป จึงกาหนดให๎มีโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทุกลุํมสาระการเรียนรู๎
๒. เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O-NET)
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมศักยภาพทางด๎านวิชาการ
๒. มีสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น ร๎อยละ ๕
๓. ครูทุกคนได๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ตามเปูาหมายที่กาหนดในหลักสูตร
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๗๖
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๕. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๖. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๖. งบประมาณ .........๖๕,๐๐๐.......... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
รวม
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เงิน
เงินเรียน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๐,๐๐๐
น.ส.ศุภลักษณ์
๒ คณิตศาสตร์
น.ส.วิไลวรรณ
๓ ภาษาไทย
นางณัฐนันท์
๔ ภาษาตํางประเทศ
นางจินตนา
๑๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๕ สังคมศึกษาฯ
นายสมจิตร
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุวนิตย์
๗ การงานอาชีพ
น.ส.พรรณรุจี
๘ ศิลปะ
วําที่ร.ต.ฐิติพงศ์
รวม
๑๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎
ตามเปูาหมายที่กาหนดในหลักสูตร
๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
ตรวจแผนการจัดการ
แบบบันทึก
เรียนรู๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน

๗๗
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถ
พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ และพัฒนาเป็นผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้นได๎ตํอไป
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................. ........... ............................. ผู๎เสนอโครงการ
(นางนัฎฐพร บุญกอง)
ลงชื่อ.........................................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๗๘

โครงการ
DLIT
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์
สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ข๎อ ๔ การพัฒนาห๎องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อม
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
.........................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให๎เห็นวําสาเหตุหลักสํวนหนึ่ง ของ
ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไมํเอื้อตํอการสร๎างความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตาราเรียนของไทยไมํสอดคล๎องกับการพัฒนาทักษะแหํง ศตวรรษที่
๒๑ (๒๑st Century Skills) ซึ่งมีผลทาให๎การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน๎นการจดจาเนื้อหา
มากกวํา การเรียนเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจอยํางแท๎จริง อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน กาลังประสบปัญหาในด๎านคุณภาพของนักเรียนปรากฏอยูํในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครู หรือ
ครูไมํครบชั้น ไมํครบสาระการเรียนรู๎ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู๎น๎อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่
ทันสมัยและการเข๎าถึงได๎ลาบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน๎อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากร
ที่มีกระจัดกระจาย ไมํสามารถนามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา และการแก๎ปัญหาตําง ๆ ก็ทาได๎ในวงจากัด
ด๎วยสภาพปัญหาดังกลําวข๎างต๎น ผนวกกับความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อยําง
รวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่จะนาเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร๎ าง ความ
เข๎มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล
ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดาเนินงานเรํงดํวนเพื่อแก๎ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอยํางครบถ๎วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน๎น กระบวนการสร๎างความรู๎ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการ
สอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดชํองวํางและเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให๎กับนักเรียนทุกคน
จากความสาคัญและเหตุผลดังกลําว กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได๎จัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร๎าง

๗๙
โอกาสให๎ครูและนักเรียนได๎เข๎าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ สร๎างเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูได๎อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๒.๒ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให๎มีความรู๎และทักษะในการประยุกต์นา
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๒.๓ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู๎ด๎วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สาหรับการเรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) ครูผู๎สอน และนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎ใช๎เทคโนโลยีทางไกลในการเรียนรู๎ ๑๐๐%
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ครูผู๎สอนสามารถใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
๒) เครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอนของครู
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นเตรียมการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
นางจินตนา สนทะมิโน
๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒) แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๒. ขั้นดาเนินงาน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางจินตนา สนทะมิโน
๑) ครูศึกษาขั้นตอนการใช๎สื่อตํางๆผํานเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
๒) ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด
กระบวนการเรียนรู๎ตามแผนการ จัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)

๘๐
๓) นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม
แผนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๓. ขั้นสรุป
ตลอดปีงบประมาณ
๑) สรุปผลการประเมินตามตัวบํงชี้และเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
๒) กรณีผลการประเมินไมํถึงเกณฑ์ ศึกษาสาเหตุ
และปรับกิจกรรมให๎เหมาะสม และดาเนินกิจกรรม
ตํอไปกรณีผลการประเมินถึงเกณฑ์ รวบรวม
เอกสารหลักฐาน รํองรอยการทางาน เพื่อเตรียม
รับการประเมินจากต๎นสังกัดและการประเมิน
ภายนอก และทากิจกรรมในตัวชี้วัดอื่นตํอไป
๖. งบประมาณ ...........๔๐,๐๐๐................ บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
เงิน
เงินเรียน
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๑ พัฒนาการเรียนการสอนผําน
๔๐,๐๐๐
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

๔๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎
ตามเปูาหมายที่กาหนดในหลักสูตร
๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

-

นางจินตนา สนทะมิโน

รวม
งบประมาณ
๔๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรเพ็ญ
ชนะสุข

๔๐,๐๐๐

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
ตรวจแผนการจัดการ
แบบบันทึก
เรียนรู๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายงาน

๘๑
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีผลงานวิจัยเพื่อสามารถ
พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ และพัฒนาเป็นผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะให๎สูงขึ้นได๎ตํอไป
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................ ......................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข)
ลงชื่อ......................... ................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๘๒

ชื่อโครงการ
สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์
สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน ที่ต๎องพัฒนาและสํงเสริมนักเรียนให๎เกิด
การเรียนรู๎ทักษะตําง ๆ อยํางเต็มศักยภาพ จึงจาเป็นต๎องมีการพัฒนานักเรียนบางกลุํมสาหรับสํงไปแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการในโอกาสตําง ๆ เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎กับนักเรียน และเผยแพรํผลงานของโรงเรียนให๎เป็น
ที่รู๎จักทั่วไป ประกอบกับความจาเป็นในการสํงนักเรียนไปรํวมกิจกรรมทางวิชาการกับหนํวยงานอื่นที่ขอให๎สํง
นักเรียนเข๎ารํวม เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์ด๎านวิชาการตําง ๆ ของนักเรียนอยํางเต็มศักยภาพ จึงกาหนดให๎มี
โครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจํายเป็นคํารถและคําเบี้ยเลี้ยงให๎นักเรียนและครูในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
๒. เพื่อจํายเป็นคําอุปกรณ์ฝึกซ๎อมและคําอาหารให๎นักเรียนและครูในการพัฒนาทักษะด๎านตําง ๆ
๓. เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่รู๎จักทั่วไป
๔. เพื่อสํงเสริมนักเรียนเข๎ารํวมอบรมตามโอกาสตําง ๆ ที่หนํวยงานอื่นจัดและเชิญเข๎ารํวม
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนร๎อยละ ๗๐ รํวมแขํงขันทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ อยํางน๎อย ๑ ครั้ง
- นักเรียนร๎อยละ ๒๐ รํวมอบรมตามโอกาสตําง ๆ
๓.๒. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในทักษะตําง ๆ เพิ่มขึ้น
๔. พื้นที่ดาเนินการ
สถานที่จัดการแขํงขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ

๘๓
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
๓. วางแผนการดาเนินงาน
๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. นิเทศติดตามกากับการดาเนิน
โครงการ
๖. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ

นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๖. งบประมาณ ....๕๘,๐๗๐๘.๒๘.... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ แขํงขันทักษะทางวิชาการและ
การแขํงขันด๎านตํางๆ

เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี

๔๐,๐๐๐

๒ สํงนักเรียนอบรมตามที่รับเชิญ
รวม

รายได๎
สถานศึกษา

รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร

๓,๗๐๘.๒๘ ๔๓,๗๐๘.๒๘

๔๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียนได๎เข๎ารํวมงานวิชาการมัธยม
๒ นักเรียนได๎เข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรมฯ
๓ นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์
เพิ่มขึ้น

-

นางนัฎฐพร
๓,๗๐๘.๒๘ ๔๓,๗๐๘.๒๘

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
รายงานการรํวมงาน
แบบรายงาน
รายงานการรํวมงาน
แบบรายงาน
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม

๘๔
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
๒. นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ เพิ่มขึ้น
๓. โรงเรียนเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปมากขึ้น
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................................. ... ...................... ผู๎เสนอโครงการ
( นางนัฎฐพร บุญกอง )
ลงชื่อ..................... ..................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๘๕

ชื่อโครงการ
เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและทัศนศึกษา ม.ต๎น
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
………………………………………………………………………………………………………………....
๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยนโยบายด๎านการศึกษาในปัจจุบันมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เป็นเยาวชนที่จะ
เจริญเติบโตเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยที่ดี จึงควรที่จะได๎รับการ
ปลูกฝังให๎เกิดจิตสานึกที่ดี โดยได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ในสํวนที่เกี่ยวกับการฝึก
ระเบียบวินัยที่ดี ความรํวมมือ การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อทดสอบวิชาพิเศษ ตามหลักสูตรกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ทางกลุํมสาระกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจึงได๎จัดกิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู๎นาและผู๎ตามอยํางถูกต๎องเหมาะสม
๒. เพื่อทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
๓. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนให๎มีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียน ม.๑-ม.๓ ทุกคนเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและทัศนศึกษา ๑ ครั้ง
๓.๒. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามอยํางเหมาะสม
- นักเรียนผํานการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
- นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ

๘๖
๔. พื้นที่ดาเนินการ
กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จ.กระบี่ และแหลํงทํองเที่ยวใน จ.กระบี่
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. ติดตํอคํายลูกเสือ
ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ประชาสัมพันธ์ให๎รับทราบ
ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. ขออนุญาต สพม.๑๒
มกราคม ๒๕๖๒
๔. ดาเนินการเข๎าคํายฯ
มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๕. รายงาน สพม.๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๖. รายงานผล
มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๖. งบประมาณ ......๖๐,๐๐๐.-...... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ เข๎าคํายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
รวม

งบประมาณ
รวม
เงิน
เงินเรียน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๑๐,๐๐๐. ๕๐,๐๐๐. ๖๐,๐๐๐. นางนัฎฐพร
๑๐,๐๐๐. ๕๐,๐๐๐.

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ทักษะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามอยําง
เหมาะสม
๒ การทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
๓ นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์
ของลูกเสือ

๖๐,๐๐๐.

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม
ทดสอบ

แบบทดสอบ

สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม

๘๗
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีทักษะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามอยํางเหมาะสม
๒. นักเรียนผํานการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีตามจุดประสงค์ของลูกเสือ
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.............................. ............................ ผู๎เสนอโครงการ
( นางนัฎฐพร บุญกอง )
ลงชื่อ.......................................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๘๘

โครงการ
กีฬาเพื่อสุขภาพสูํความเป็นเลิศ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีจุดหมายให๎นักเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการออกกาลังกาย ดูแลตนเองให๎มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎ปฏิรูปทรัพยากร โดยการระดมทรัพยากรจากทุกสํวนของชุมชนเพื่อปฏิรูป
การศึกษาให๎ได๎ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ ๑๐ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด๎านกีฬา โรงเรียนจึงต๎องมุํงเน๎นในด๎านสุขภาพและ
พลานามัยให๎กับนักเรียนด๎วย ดังนั้นการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านการกีฬาจึงจาเป็นที่โรงเรียนจะต๎องดาเนินการให๎
เป็นรูปธรรมให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อที่จะนาไปสูํการพัฒนาด๎านตํางๆ เชํนด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยเน๎นให๎เยาวชนในตาบลควนพังโดยเฉพาะนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูํในโรงเรียนตระพังพิทยาคม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนแสดงออกโดยใช๎สมรรถภาพทางกาย
๒. เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน และหํางไกลยาเสพติด
๓. เพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ ตํอไป
๔. เพื่อเก็บตัวฝึกซ๎อม และเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาตํางๆ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๘๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ
๒. บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครองนักเรียน องค์กรสํวน
ท๎องถิ่นได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐

๘๙
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการเลํนกีฬาได๎ดี
๒. นักเรียนและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
๔. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกพื้นที่ที่เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา และกรีฑา
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
ต.ค. ๖๒
๒. เขียนโครงการ
ต.ค. ๖๒
๓. เสนอโครงการ
ต.ค. ๖๒ – พ.ย. ๖๒
๔. อนุมัติโครงการ
พ.ย. ๖๒
๕. ดาเนินการ
พ.ย. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
๖. รายงานผล
ก.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวนิตย์
นายสุวนิตย์
นายสุวนิตย์
นายสันติกร
นายสุวนิตย์
นายสุวนิตย์

จิตต์สารวย
จิตต์สารวย
จิตต์สารวย
รักสองหมื่น
จิตต์สารวย
จิตต์สารวย

๖. งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
๑
๒

กิจกรรม
แขํงกีฬาตาบลและกีฬาอาเภอ
เก็บตัวและแขํงขันกีฬาอื่นๆ
รวม

งบประมาณ
อุดหนุน เรียน
รายหัว ฟรี
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

รวม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑ นักเรียนในโรงเรียนร๎อยละ ๘๐ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ
๒
๓
๔

นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย
นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย

วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด
สังเกต
แบบทดสอบ
แบบสารวจ
สังเกต
แบบประเมิน

บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง
นักเรียน องค์กรสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ ๘๐
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถ สังเกต การปฏิบัติ
ในการเลํนกีฬาได๎ดี
นักเรียนและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถ สังเกต
ในด๎านกีฬาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับอาเภอและระดับจังหวัด

แบบประเมิน
แบบประเมิน

๙๐
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนในโรงเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ
๒. บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครองนักเรียน องค์กรสํวนท๎องถิ่นได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม
๓. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ทักษะและมีความสามารถในการเลํนกีฬาได๎ดี
๔. นักเรียนและบุคลากรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความสามารถในด๎านกีฬาในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ........................ ................................. ผู๎เสนอโครงการ
( นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย)
ลงชื่อ......................... ............................ หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ........................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๙๑

โครงการ
ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์
สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคมคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
………………………………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๔(๖) ระบุให๎โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมีทุก
ฝุายเข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎านการเรียนให๎มากที่สุดเทําที่สามารถจะทาได๎ โดยเน๎น
ความสาคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ทาให๎ผู๎เรียนมีความรัก หวงแหน
ภาคภูมิใจในความเป็นคนในท๎องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทางโรงเรียนเล็งเห็นวําภูมิปัญญาท๎องถิ่น
จะมีสํวนชํวยขับเคลื่อนให๎นักเรียนมีพฤติกรรม มีความรักความผูกพัน รู๎จักอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ
และภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ประกอบกับเพื่อพัฒนานักเรียนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคมและของชาติบ๎านเมือง
นาความสุขมาสูํตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักในคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๓. สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นอยํางจริงจัง
๔. เพื่อให๎เกิดความรัก หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรท๎องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนตระพังพิทยาคมทุกคนได๎ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
- นักเรียนมีประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่

๙๒
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- แหลํงทํองเที่ยวทางภาคใต๎และภาคกลาง
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๕. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๖. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม ๒๕๖๒
นางนัฎฐพร บุญกอง
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

๖. งบประมาณ .....๖๐,๐๐๐.-....... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่
รวม

งบประมาณ
รวม
เงิน
เงินเรียน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๑๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- นางนัฎฐพร
๑๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.-

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียนได๎ไปทัศนศึกษาอยํางน๎อยปีละ
๑ ครั้ง
๒ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
๓ นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่

วิธีวัดผล/ประเมินผล
สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน
สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน
สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน

เครื่องมือวัด
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

๙๓
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)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๙๔

โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเป็นหน๎าที่ของครูผู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียน ที่ต๎องพัฒนาและสํงเสริมนักเรียนให๎เกิด
การเรียนรู๎ทักษะตําง ๆ อยํางเต็มศักยภาพ โดยสถานศึกษาต๎องมีกระบวนการจัดการศึกษาที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตามความแตกตํางของแตํละบุคคล ซึ่งจะต๎องจัดการเรียนรู๎
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางหลากหลายและจากทุกแหลํงการเรียนรู๎ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
โรงเรียนจึงได๎ตระหนักในความสาคัญและจาเป็นต๎องจัดให๎มีการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎ได๎รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพให๎ดียิ่งขึ้น เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้น
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน และพัฒนาผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น
ร๎อยละ ๕ ตามนโยบายหนํวยงานต๎นสังกัด รวมทั้งยังเป็นการสร๎างคนในปัจจุบันและอนาคตให๎เป็นคนที่มี
ปัญญา มีวิจารณญาณ มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถ
พึ่งตนเองได๎และอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางปกติสุข จากแนวคิดดังกลําว จึงจาเป็นต๎องจัดให๎มีการปรับปรุง พัฒนา
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางด๎านตําง ๆ ให๎ครอบคลุม โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่มุํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเพื่อนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระฯที่ดีขึ้น
๒. เพือ่ จํายเป็นเงินรางวัลให๎นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกวําคําเฉลี่ยระดับชาติ
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- ผู๎เรียนทุกคนในโรงเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการ
- ครูทุกคนมีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนําพอใจ
- ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นกวําปีที่ผํานมาร๎อยละ ๕

๙๕
๓.๒. เชิงคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระฯมีการพัฒนาขึ้น ผู๎เรียนที่ผํานการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนิน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โครงการ
๓. วางแผนการดาเนินงาน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีงบประมาณ
๕. นิเทศติดตามกากับการ
ตลอดปีงบประมาณ
ดาเนินโครงการ
๖. ประเมินผลการดาเนิน
ตลอดปีงบประมาณ
โครงการ
๗. จัดทารายงานและเผยแพรํ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๖. งบประมาณ ....๕๐,๐๐๐.-... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ (O-NET)
รวม

งบประมาณ
รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เงิน
เงินเรียน
รายได้
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
สถานศึกษา
๕๐,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.- นางนัฎฐพร
๕๐,๐๐๐.-

-

-

๕๐,๐๐๐.-

๙๖
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระ
ฯเป็นไปตามเกณฑ์
๒ ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานการประเมิน
สมรรถนะสาคัญฯและการอําน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
๓ ร๎อยละของผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
สอบประเมินผลการ
แบบประเมินผลการ
เรียน
เรียนโดยครูผู๎สอน
ประเมิน
แบบประเมิน
สอบประเมินผล
ระดับชาติ

แบบประเมินผล
ระดับชาติของ สทศ.

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระฯมีการพัฒนาขึ้น
๒. ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรมีการพัฒนาขึ้น
๓. ผู๎เรียนที่ผํานการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนมีการพัฒนาขึ้น
๔. ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................. ........................... ผู๎เสนอโครงการ
( นางนัฎฐพร บุญกอง )
ลงชื่อ....................... ................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ........................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๙๗

ชื่อโครงการ
Open House เปิดประตู……..สูํตระพังพิทยาคม
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
..........................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
เปูาหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให๎มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร๎างสังคม ชุมชน ให๎
เป็นสังคม ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ โดยการให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ให๎ตรงตามความต๎องการ
ของผู๎เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ
อยํางยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสํวนรํวมมือกันระหวํางบ๎าน องค์กรตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และประสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครอง ชุมชน ศิษย์เกํา องค์กรตํางๆอยํางทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กร
การเรียนรู๎มีการแขํงขันสูงมาก ในฐานะเป็นหนํวยงานด๎านบริการจึงต๎องสํงเสริมและพัฒนางานให๎มีกระบวนการ
ติดตํอสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให๎เกิดภาพพจน์ที่ดีตํอโรงเรียนดังนั้น ฝุายวิชาการโรงเรียน
ตระพังพิทยาคมมองเห็นความสาคัญในการจัดงานวิชาการ (Open House เปิดประตู......สูํตระพังพิทยาคม) ให๎
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นในเครือขําย ได๎เข๎ามารํวมงาน กิจกรรมวิชาการตํางๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให๎โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและใกล๎เคียงมีโอกาสรํวมทากิจกรรมเพื่อสํงผลตํอการเข๎า
ศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่บริการและ
ใกล๎เคียงในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
๒. เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงและผลงานของโรงเรียนให๎เป็นที่รู๎จักทั่วไป
๓. เพื่อให๎มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักเรียนใหมํ

๙๘
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคลหรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนร๎อยละ ๙๐ รํวมแขํงขันทักษะในกลุํมสาระตําง ๆ อยํางน๎อย ๑ ครั้ง
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอยํางทั่วถึง ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในทักษะตําง ๆ เพิ่มขึ้น
- การประสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อยํางเหมาะสมและทั่วถึงใน
การพัฒนาการศึกษา
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓. วางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

มกราคม - กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
๕. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๖. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๗. จัดทารายงานและเผยแพรํ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
และคณะครูทุกคน
นางนัฎฐพร บุญกอง
และคณะครูทุกคน
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๖. งบประมาณ .....๒๐,๐๐๐.-....... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ จัดกิจกรรม Open House
รวม

งบประมาณ
เงิน
เงินเรียน
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๒๐,๐๐๐.
-

รวม
งบประมาณ

๒๐,๐๐๐.

๒๐,๐๐๐.

-

๒๐,๐๐๐.

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง

๙๙
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวิชาการ (Open
House เปิดประตู...สูํตระพังพิทยาคม)
๒ นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถ

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
รายงานการรํวมงาน
แบบรายงาน
สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถทางวิชาการ
๒. นักเรียนมีประสบการณ์ในการแขํงขันทักษะด๎านตําง ๆ เพิ่มขึ้น
๓. โรงเรียนเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปมากขึ้น
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.............................. ..... ...................... ผู๎เสนอโครงการ
( นางนัฎฐพร บุญกอง )
ลงชื่อ............................. ............................. หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๐๐

ชื่อโครงการ
STEM Education
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
..........................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในสตวรรษที่ ๒๑ เป็นการจัดการศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ และ
ลงมือทา สานั กงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึงจัดให๎มีการแขํงขันทักษะวิชาการขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นพื้นที่ ให๎
นักเรียนได๎แสดงความสามารถของตนเองในด๎านตํางๆ ทั้งด๎านวิชาการ ทักษะด๎านฝีมือ และทักษะด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎าใจความสามารถของตนเอง ได๎พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได๎แสดงความคิด
การแสดงออกทางด๎านความคิด การกระทา ทั้งนี้ นักเรียนจาเป็นต๎องมีทักษะการการคิดวิเคราะห์ การฝึกฝนฝีมือ
การปฏิบัติงาน และฝึกความคิดแบบสร๎างสรรค์ เพื่อให๎ได๎รับรางวัลจากผลการแขํงขัน หรือผลการประกวด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกทักษะความคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. เพื่อเตรียมความพร๎อมนักเรียนในการแขํงขันทักษะทางวิชาการในด๎านตํางๆ
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคลหรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนได๎รับการอบรมการคิดแบบ STEM Education จานวน ๒๐ คน
๓.๒. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามารถความคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ สร๎างนวัตกรรมใหมํได๎

๑๐๑
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม
วางแผนประชุมบุคลากร
เขียนโครงการ
เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินการ

๖

รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
และคณะทางาน
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์

๖. งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ คําย STEM Education
รวม

งบประมาณ
เงิน
เงินเรียน
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ได๎
๒

นักเรียนมีความพร๎อมในการแขํงขันทักษะวิชาการ

-

รวม
งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรกัญญา

๕,๐๐๐

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
การสังเกต
แบบรายงาน
สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม

๑๐๒
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ได๎
๒. นักเรียนมีความพร๎อมในการแขํงขันทักษะวิชาการ
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.................................... ...................... ผู๎เสนอโครงการ
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................. ............................. หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๐๓

ชื่อโครงการ
สํงเสริมความสามารถนักเรียนด๎านการแสดง
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์ ไหมทอง
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
..................................................................................................................................... .....................................
๑. หลักการและเหตุผล
โลกในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วทั้งด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีที่
สามารถชํ ว ยพั ฒ นาการเรี ย นรู๎ ตํ อ สิ่ ง ตํ า งๆรอบๆตั ว สามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพในด๎ านการแสดงออก ความคิ ด
สร๎างสรรค์ และสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางไร๎ขีดจากัด ทาให๎เกิดการแขํงขันในสังคมที่สูงขึ้น
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแบํงออกเป็น ๒ กลุํมใหญํ คือ ทักษะด๎านวิชาการเบื้องต๎นหรือ
อาจเรียกได๎วําเป็นความรู๎พื้นฐาน และ ทักษะด๎านความสามารถเฉพาะตัว เชํน ความสามารถในการแก๎ปัญหา
ความสามารถด๎ า นดนตรี และการแสดงเป็ น อี ก สํ ว นการเรี ย นรู๎ เ พื่ อ สร๎ า งสุ น ทรี ย ภาพให๎ กั บ ชี วิ ต ลดภาวะ
ความเครียด และเป็นการเรียนรู๎การอยูํรํวมกับสังคมให๎ได๎อยํางมีความสุขอีกด๎วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดซื้อ/ซํอมแซมเครื่องดนตรี
๒. เพื่อให๎มีอุปกรณ์/เครื่องมือเกี่ยวกับดนตรีสาหรับการเรียนการสอน
๓. เพื่อสํงเสริมความสามารถด๎านการแสดงของนักเรียน
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคลหรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ)
๓.๑ เชิงปริมาณ
อุปกรณ์ดนตรีได๎รับการซํอมแซมร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒. เชิงคุณภาพ
- อุปกรณ์ดนตรีสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีเครื่องดนตรีใช๎ในการเรียนการสอน
๔. พื้นที่ดาเนินการ

๑๐๔
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓. วางแผนการดาเนินงาน
๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์ ใหมทอง

๖. งบประมาณ .............๕,๐๐๐................ บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
รวม
ที่
กิจกรรม
งบประมา
ผู้รับผิดชอบ
เงิน
เงินเรียน
รายได้
ณ
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
สถานศึกษา
๑ กิจกรรมดนตรี
วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์
ใหมทอง
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒ กิจกรรมการแสดง
วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์
ใหมทอง
รวม
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ อุปกรณ์/เครื่องดนตรีสามารถใช๎งานได๎อยํางมี
คุณภาพ
๒ มีอุปกรณ์/เครื่องดนตรีในการจัดการเรียนการสอน

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม
สอบถามความคิดเห็น

แบบสอบถาม

๑๐๕
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. อุปกรณ์/เครื่องดนตรีได๎รับการซํอมแซม ใช๎งานได๎อยํางมีคุณภาพ
๒. มีเครื่องดนตรีในการจัดการเรียนการสอน
๓. นักเรียนมีชุดการแสดง และกล๎าแสดงออก
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................ ........ ...................... ผู๎เสนอโครงการ
( วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์ ไหมทอง )
ลงชื่อ.................... ... ................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๐๖

๑๐๗

โครงการ
พัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๔ การพัฒนาห๎องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อม
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
...................................................................................................................................................................................................

๑. หลักการและเหตุผล
การทางานจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากบุคลากรมีความรู๎ความสามารถและมีความเข๎าใจใน
การทางานแล๎ว ต๎องมีเครื่องมือสาหรับบริหารจัดการให๎สถานศึกษาไปสูํผลสาเร็จ สามารถจัดระบบงานการเงิน
และบัญชีให๎มีประสิทธิภาพ มีความคลํองตัวในการทางาน เครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุและอุปกรณ์ตํางๆต๎องมีอยําง
พอเพียงในการปฏิบัติงานและสามารถใช๎งานได๎ทันทีตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเสริมเหลํานี้จะสํงผลดีในการพัฒนา
องค์กรในระดับโรงเรียนให๎สูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม
๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ในการบริการอยํางครบครันและเพียงพอ
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
คณะครูโรงเรียนตระพังพิทยาคมมีวัสดุสานักงานใช๎อยํางเพียงพอ ๑๐๐%
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. บุคลากรทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ใช๎อยํางเพียงพอ
๒. บุคลากรสามารถทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากรและสํวนรวม
๓. บุคลากรทางานได๎สะดวก รวดเร็วทันเวลา เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียนและอื่น ๆ
๔. พื้นที่ดาเนินการ

โรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๐๘
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓ วางแผนการดาเนินงาน
๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕ นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖ ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗ จัดทารายงานและเผยแพรํ
๖. งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ กิจกรรมพัฒนางานสานักงาน
รวม

งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี
๕๐,๐๐๐

๓
๔
๕

รวม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ นางสาวพรรณรุจี ด๎วง
เกตุ

๕๐,๐๐๐

๗. การประเมิน
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ มีวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานอยํางครบถ๎วน
๒

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู๎รับผิดชอบ
ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ
กันยายน ๒๕๖๓

ครูและบุคลากรได๎รับการบริการอยําง
รวดเร็ว ทั่วถึงและทันตํอเหตุการณ์
บุคลากรมีความสุขในการทางาน

วิธีวัดผล/ประเมินผล
สารวจ
-สอบถาม
-สัมภาษณ์
สารวจ

สถานศึกษามีเอกสารหลัก ถูกต๎องตาม
-สังเกต
หลักวิชาการบริหาร
-สัมภาษณ์
สถานศึกษาบริหารงานมีประสิทธิภาพ
-ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ -ตรวจสอบการรายงานผล

เครื่องมือวัด
แบบสารวจความพึงพอใจ /
ทะเบียนวัสดุ
-แบบสอบถาม
-แบบสัมภาษณ์
แบบสารวจความพึงพอใจ
-แบบสังเกต
-แบบสัมภาษณ์
-แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
-แบบตรวจสอบการรายงานผล

๑๐๙
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากรและสํวนรวม
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการอยํางเพียงพอ
๓. เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ....................................... ....................ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ)

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

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

๑๑๐

โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์
สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดแนวทางการใช๎งบประมาณให๎
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับนโยบาย และจุดเน๎น
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนตระพังพิทยาคม เล็งเห็นความสาคัญในการทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ จึงจัดให๎
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให๎คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ทบทวน
และทาความเข๎าใจถึงนโยบาย จุดเน๎น หรือแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให๎เป็นแนวทางเดียวกัน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดการปฏิบัติงาน/โครงการ/จุดเน๎น ของสถานศึกษา
๒. เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดการตามโครงการและจัดทารูปเลํม
๓. เพื่อสร๎างความสามัคคีของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปี โครงการ จุดเน๎น และจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีเสร็จสิ้น
๒. เกิดความสามัคคีในครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๑๑
๔. พื้นที่ดาเนินการ
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ขั้นวางแผน
ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ จัดเตรียมแนวทางการดาเนินงาน เอกสาร
และสถานที่
๒.๒ ดาเนินการตามโครงการ
๓. ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ –
กันยายน ๒๕๖๓

๑ อบรมแผนปฏิบัติการ ปีงบ ๖๔

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

๔. สรุปรายงานผลและเผยแพร่
๖. งบประมาณ ๘,๓๕๐ บาท
รายละเอียดกิจกรรม
ที่
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี
๘,๓๕๐
-

รวม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
๘,๓๕๐ นางสาววรกัญญา
พิทักษ์พลานนท์

รวม

๘,๓๕๐

-

๘,๓๕๐

๑๑๒
๗. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้และความสาเร็จ

วิธีการวัด/ประเมินผล

ผลผลิต
๑. มีการกาหนดการปฏิบัติงาน
โครงการ จุดเน๎น และจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
๒. เกิดความสามัคคีในหมูคณะ
ผลสัมฤทธิ์
๑. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ได๎รับการยอมรับจากคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เครื่องมือวัด

- แบบบันทึกสรุปการประชุม

- เลํมแผนปฏิบัติราชการประจาปี

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- การนาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีไปใช๎จริง

- แบบสังเกต

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ได๎แผนปฏิบัติราชการประจาปี
๘.๒ เกิดความสามัคคีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................... .......................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ..................................................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ..................................................... ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๑๓

๑๑๔

โครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓
………………………………………………………………….......................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พัฒ นาบุ ค คลกรเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา มีค วามส าคั ญและจาเป็ นอยํา งยิ่ งตํ อการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยต๎องให๎การดูแลชํวยเหลือครูในการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นคนบอกความรู๎มาเป็นผู๎ชี้
ทางในการแสวงหาความรู๎ โดยครูต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ทันสมัย เพื่อสามารถแนะแนวทางให๎นักเรียนได๎ศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู๎คูํคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับคนอื่นได๎อยํางมีความสุข ตามความมุํงหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา พบวํา บุคลากรใน
สถานศึกษายังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรี ยนรู๎โดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนจึงพัฒนาไมํเต็มศักยภาพ ซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให๎ได๎คุณภาพนักเรียนตามที่สังคมมุํงหวัง
และเป็นกาลังที่สาคัญที่จะทาประโยชน์ให๎กับสังคมและประเทศในอนาคต สิ่งสาคัญสํวนหนึ่งที่จะสนับสนุนให๎
การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลก็คือการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนบทบาทหน๎าที่ของตนเอง จึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎และทักษะการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียน ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. เพื่อพัฒนาครูสูํการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาผู๎บริหารสูํการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ

๑๑๕
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ร๎อยละ ๘๐ ของครูที่มีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๒. ผู๎บริหารมีการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
๔. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรมขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
ตุลาคม ๒๕๖๒
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
๒. เขียนโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
๓. เสนอโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
๔. อนุมัติโครงการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
นายสันติกร รักสองหมื่น
๕. ดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
๖. รายงานผล
กันยายน ๒๕๖๓
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
๔. งบประมาณ ..............๖๐,๐๐๐.............
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

บาท
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นายสันติกร รักสองหมื่น

๖๐,๐๐๐
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู

๒ อบรมพัฒนาครู
รวม ๒ กิจกรรม
๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร๎อยละ ๘๐ ของครูที่มีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน

บาท
วิธีการประเมิน
นิเทศการสอน

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการนิเทศ

นิเทศการสอน

แบบบันทึกการนิเทศ

๑๑๖
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครูที่มีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.................. .....................ผู๎เสนอโครงการ
(นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู)

ลงชื่อ................ ..... .......................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ.......................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๑๗

โครงการ
ศึกษาดูงาน
ลักษณะโครงการ
โครงตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันได๎เน๎นกระบวนการเรียนรู๎ มุํงพัฒนาคนให๎สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ด๎านจิตใจ ด๎านรํางกาย สติปัญญา และสังคม โดยมุํงให๎ผู๎เรียนมีความสามารถพึ่งตนเองได๎ ประสานงานกับผู๎อื่นได๎
เป็นอยํางดี เห็นความสาคัญตํอการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล๎อม ด๎วยความเสียสละ ดังนั้นการเรียนรู๎ ครู
ควรหาวิธีและแนวทางการจัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย รู๎จักเปิดตัวเองสูํโลกภายนอกศึกษาเรียนรู๎สิ่งแปลกใหมํ
ขยายการทางานแบบมีเครือขําย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จึงมีความจาเป็น และสาคัญยิ่งเพื่อให๎ครูได๎รับ
ความรู๎และประสบการณ์ตรง สามารถนามาใช๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เพื่อให๎ครูมีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล
เพื่อให๎ครูได๎ศึกษา เรียนรู๎ เกี่ยวกับสถานที่ที่สาคัญของประเทศไทย
เพื่อให๎ครูได๎ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ ในจังหวัดทางภาคเหนือ
เพื่อให๎ครูได๎รับความรู๎และประสบการณ์ตรง
เพื่อให๎ครูรู๎จักเปิดตัวเองสูํโลกภายนอก ศึกษาเรียนรู๎สิ่งแปลกใหมํ
เพื่อให๎ครูสามารถนาความรู๎ตํางๆที่ได๎จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร๎อยละ ๙๐ สามารถนาความรู๎ตํางๆที่ได๎จากการศึกษาดูงาน
นาความรู๎ ประสบการณ์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงสิ่งแปลกใหมํ มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมี
วิสัยทัศน์ที่กว๎างไกลรู๎เทําทันสถานการณ์

๑๑๘
๓.๒ ด้านคุณภาพ
ครูทุกคนสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช๎ในกระบวนการเรียนการสอน
ได๎ดียิ่งขึ้น และสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๔. พื้นที่ดาเนินการ

- โรงเรียนต๎นแบบ
- แหลํงเรียนรู๎ตามนโยบายสถานศึกษา

๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
๒. เขียนโครงการ
๓. เสนอโครงการ
๔. อนุมัติโครงการ
๕. ดาเนินการ
๖. รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นายสันติกร รักสองหมื่น
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู

๖. งบประมาณ ..........๒๐,๐๐๐..................... บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑

ศึกษาดูงาน
รวม

งบประมาณ
รวม
ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี งบประมาณ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ ร๎อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู๎และประสบการณ์ตรง
๒ ร๎อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งแปลกใหมํ
๓ ร๎อยละของความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน
๔ ร๎อยละของครูที่ได๎นาความรู๎ที่ได๎รับจาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน

วิธีวัดผล/ประเมินผล
เครื่องมือวัด
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร

๑๑๙
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงานสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับมาปรับใช๎ใน
กระบวนการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี และสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...........................................................ผู๎เสนอโครงการ
(นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู)

ลงชื่อ...........................................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๒๐

โครงการ
พัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนตระพังพิทยาคม.
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
..................................................................................................... ...........................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
กลุํมบริหารงานบุคคล เป็นกลุํมงานที่ทาหน๎าที่ให๎การบริการด๎านขําวสาร ข๎อมูล ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ปูายนิเทศ แผนภูมิสายงาน ทาเนียบบุคคลในโรงเรียน รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องไม๎เครื่องมือที่ชํวยในการอานวยความสะดวกให๎แกํบุคลากร และชํวยให๎การทางานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆที่เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุํม
บริหารงานบุคคลจาเป็นจะต๎องพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมในด๎านดังกลําว
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎บริการด๎านขําวสารตํางๆ แกํบุคลากร
๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลของบุคลากรให๎เป็นปัจจุบันและสะดวกตํอการค๎นหา
๓. เพื่อปรับปรุงสายงานให๎ตรงกับภาระหน๎าที่งานของแตํละบุคคลที่รับผิดชอบอยํางเป็นปัจจุบัน
๔. เพื่อพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมอยูํเสมอ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ร๎อยละ ๘๕กลุํมบริหารงานบุคคลให๎บริการด๎านขําวสารตํางๆแกํบุคลากรในโรงเรียนอยํางทั่วถึง
๓.๑.๒ ร๎อยละ ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีข๎อมูลของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
๓.๑.๓ ร๎อยละ ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน
๓.๒เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ กลุํมบริหารงานบุคคลมีความพร๎อมในด๎านข๎อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
๓.๒.๒ กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนที่ชัดเจน
๓.๒.๓ บุคลากรมีความมั่นใจในการทางาน

๑๒๑
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรมขั้นตอน
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
๒. เขียนโครงการ
๓. เสนอโครงการ
๔. อนุมัติโครงการ
๕. ดาเนินการ
๖. รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

๖. งบประมาณ .......๒,๕๐๐.......................... บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ ปรับปรุงแผนภูมิโครงสร๎างการบริหารงาน ทาปูาย
ทาเนียบผู๎บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นายสันติกร รักสองหมื่น
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู

งบประมาณ
๒,๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู

รวม
๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละ ๘๕กลุํมบริหารงานบุคคลให๎บริการด๎านขําวสาร
ตํางๆแกํบุคลากรในโรงเรียนอยํางทั่วถึง
ร๎อยละ ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีข๎อมูลของบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน
ร๎อยละ ๙๐กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการ
บริหารงานภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน

วิธีการประเมิน
ทาแบบประเมินความ
พึงพอใจ
ทาแบบประเมินความ
พึงพอใจ
ทาแบบประเมินความ
พึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีข๎อมูล ขําวสาร กฎระเบียบข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรอยํางเป็นปัจจุบัน
๒. กลุํมบริหารงานบุคคลมีแผนภูมิสายงานการบริหารงานภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน
๓. บุคลากรมีความมั่นใจในการทางานมากขึ้น

๑๒๒
๙. การอนุมัติโครงการ

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

ลงชื่อ........................ ............................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๒๓

โครงการ
สํงเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
สนองแผนยุทธศาสตร์
สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กประจาตาบลซึ่งมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนไปสูํ
การเป็นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ และได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการดาเนินงานตําง ๆ ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอโรงเรียน ฝุาย
บริหารงานบุคคล ในฐานะ ที่เป็นหนํวยงาน หลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎มีศักยภาพ พร๎อม ให๎บริการและอานวยความสะดวกแกํคณะผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน และผู๎ปกครอง
ตลอดถึงหนํวยงานและ องค์กรตํางๆที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนตํอไป
อีกทั้งเป็นการดูแล บารุงรักษาสํงเสริมให๎ทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการทางานมีความเสียสละและ อุทิศตน
อยํางเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ ด๎วยเหตุนี้ฝุายบริหารงานบุคคลจึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสูํการบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การ ทางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันกับโรงเรียนและหนํวยงานเครือขําย ตลอดถึงเป็น การเปิดโลกทัศน์
ใน การเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ครูและบุคคลากรได๎รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรสูํการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาผู๎บริหารสูํการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ร๎อยละ ๘๐ ของครูแลบุคคลากรได๎รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดาเนินการเสร็จ)

๑๒๔
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได๎รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงาน
อยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างขวัญและกาลังใจอยํางน๎อย ปีละ ๑ ครั้ง
๓. บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น
๔. พื้นที่ดาเนินการ
- โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. วางแผนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๕. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๖. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา

๖. งบประมาณ ...........๑๐,๐๐๐............... บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ การนาเสนองาน พร๎อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎บริหาร
และครู
รวม ๒ กิจกรรม
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ เปูาหมาย
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการ
พัฒนาตนเองอยํางน๎อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๒ ครูและบุคลากรนาความรู๎ความสามารถมาพัฒนาให๎
มีความก๎าวหน๎าในสายงานอาชีพ

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จิรวรรณ
บาท

วิธีวัดผล/ประเมินผล
- สอบถาม สังเกต
ประเมินตามสภาพจริง

เครื่องมือวัด
- แบบประเมิน
- แบบสังเกต

- การนาเสนอผลงาน
ตํางๆของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

- แบบรายงานผล
- แบบประเมิน

๑๒๕
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎พัฒนาให๎มีศักยภาพ พร๎อม ให๎บริการและ
อานวยความสะดวกแกํคณะผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน และผู๎ปกครอง ตลอดถึงหนํวยงานและ องค์กรตํางๆที่เข๎า
มามีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนตํอไปอีกทั้งเป็นการดูแล บารุงรักษาสํงเสริมให๎
ทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการทางานมีความเสียสละและ อุทิศตนอยํางเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ ตลอดถึงเป็น
การเปิดโลกทัศน์ใน การเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด๎วย
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................. ........................................ ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา)
ลงชื่อ.........................................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ.............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๒๖

๑๒๗

โครงการ
คุณธรรมนาชีวิต
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝุายบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร จันทา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก๎าวหน๎าไปอยํางไมํหยุดยั้ง ผู๎คนสํวนใหญํ
สามารถที่จะรับรู๎ข๎อมูลขําวสารได๎จากสื่อหลาย ๆ ทางไมํวําจะเป็นสื่อในประเทศไทยและจากตํางประเทศทั้งทาง
โทรทัศน์ นิตยสาร และที่สาคัญคือสื่อจากอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารได๎ทั่วโลกโดยไมํจากัด
ซึ่งข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับนี้มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งข๎อมูลที่ดีและไมํดี ถูกต๎องและไมํถูกต๎อง เป็นอันตรายและ
ไมํเป็นอันตราย ทาให๎ประชากรไทยทั้งมวลได๎รับวัฒนธรรมและคํานิยมทางด๎านวัตถุจากตํางชาติไมํทางตรงก็
ทางอ๎อม สํงผลตํอวิถีการดาเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศไทยมิใชํน๎อย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมและคํานิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไป สํงผลให๎สภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรของพํอ แมํก็
น๎อยลง ทาให๎เยาชนในชาติกลายเป็นเยาวชนที่มีปัญหา ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม จึงจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามให๎แกํนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรเรํงสํงเสริมคุณธรรมและสร๎างสานึกความเป็น
ไทยให๎กับเด็กและเยาวชนไทย ได๎เรียนรู๎ เข๎าใจ และเข๎าถึงความเป็นชาติที่แท๎จริง โดยมุํงให๎ความสาคัญตํอการ
จัดกิจกรรมที่เน๎นภารกิจใน ๓ ด๎าน (๓ D) ได๎แกํ ด๎านประชาธิปไตย (Democracy) คือ มีความตระหนัก เห็น
ความสาคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และตํอต๎านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
(Decency) คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู๎รับผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย
ยึดถือปฏิบัติอยูํในวิถีชีวิต ด๎านการมีภูมิคุ๎มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-free) คือ รู๎จักหลีกเลี่ยงหํางไกลยาเสพติด
จากนโยบายดังกลําวทุกคนทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน สถาบันครอบครัว ต๎องชํวยกัน อาจต๎องใช๎
เวลานาน ในการกลํอมเกลา ฝึกอบรมบํมนิสัย ต๎องใช๎เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมมากมายหลายรูปแบบในการที่
จะพัฒนาให๎นักเรียน เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่โรงเรียนและสังคมต๎องการ เพื่อให๎เยาวชน

๑๒๘
เหลํานี้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ทางโรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎เล็งเห็นความสาคัญดังกลําว จึง
ได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยได๎น๎อมนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวไทยมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามในสถานศึกษานี้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎อื่นและ
สังคมอยํางสม่าเสมอ
๓. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร๎อยละ ๙๐ เป็นผู๎ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒. ร๎อยละ ๙๐ ของผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของชาติ
๓. ร๎อยละ ๙๐ ของผู๎เรียนเข๎าคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เชิงคุณภาพ
ผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได๎แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
กิจกรรมตํางๆมีความเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํรํวมกัน
ได๎ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์ มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓ วางแผนการดาเนินงาน
๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕ นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖ ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗ จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. ๖๒
–
ก.ย. ๖๓

ผู๎รับผิดชอบ
นายสมจิตร จันทา

๑๒๙
๖. งบประมาณ ..........๕๙,๑๘๕................ บาท
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของชาติ
๒ คํายคุณธรรม จริยธรรม
๓ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี
๔๑,๑๘๕
๑๘,๐๐๐
-

รวม ๒ กิจกรรม
๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํรํวมกันได๎ด๎วย
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความตระหนัก รู๎คุณคํา
รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

รวม
งบประมาณ
๕๙,๑๘๕

ผู๎รับผิดชอบ
นายสมจิตร
นายสมจิตร
นางนัฎฐพร บุญ
กอง

๕๙,๑๘๕

วิธีการประเมิน
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
การรํวมกิจกรรมของโรงเรียน
การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
แบบประเมินกิจกรรม
แบบการสังเกตพฤติกรรม

การรํวมกิจกรรมของโรงเรียน
การสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินกิจกรรม
แบบการสังเกตพฤติกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได๎แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในกิจกรรมตํางๆมีความเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง และอยูํ
รํวมกันได๎ด๎วยความเข๎าใจที่ถูกต๎องสร๎างสรรค์ มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............. .........................ผู๎เสนอโครงการ
(นายสมจิตร จันทา)
ลงชื่อ....................................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ...................................ผูอ๎ นุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๓๐

โครงการ
โรงเรียนสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีเขตพื้นที่บริการ ๘ หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๑ – ๘ ต.ควนพัง อาเภอรํอน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นสวนยางพารา มีบ๎านพัก
อาศัยอยูํในสวนยาง ริมถนนใหญํด๎านข๎างโรงเรียน มีบ๎านเรือนคํอนข๎างมาก มีประชากรประมาณ ๑,๒๐๐
คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนได๎แกํ สวนยางพารารอบทั้งสี่ทิศ มีถนนด๎านหน๎าและด๎านข๎างโรงเรียน
อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ๎างติดตายาง ทาสวนยางพารา เนื่องจากมีการเพาะกล๎ายางพาราแล๎วจ๎างติดตา
เพื่ อ จ าหนํ า ยตํ อ ไป บางสํ ว นที่ มี ที่ ดิ น มาก ได๎ ป ลู ก ยางพาราแล๎ ว กรี ด ยางเองสํ ว นใหญํ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักทั่วไปคือ การทาบุญเดือนสิบ การรดน้าผู๎สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์
การไปวัดทาบุญในวันพระ ซึ่งมีวิถีการดาเนินชีวิตที่พอเพียงและเรียบงานตามแบบคนชนบท
จากข๎อมูลปัจจุบัน ระดับ การศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม (คิดเป็นร๎อยละ
ของจานวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด) ผู๎ปกครองมีระดับการศึกษา ต่ากวําปริญญาตรี ร๎อยละ ๑๐๐ สาหรับ
อาชีพหลักของผู๎ปกครอง (คิดเป็นร๎อยละ ของจานวนผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด) ผู๎ปกครอง มีอาชีพรับจ๎างเป็น
สํวนใหญํ คิดเป็นร๎อยละ ๔๑ – ๖๐ รองลงมี มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ ๒๐ – ๔๐ และ มีอาชีพค๎าขาย ไมํ
มีอาชีพ และอื่น ๆ คิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ ๒๐
จากสภาพบริบทของโรงเรียนตระพังพิทยาคม ด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านอาชีพ และการศึกษา
ของผู๎ ป กครองนั กเรี ย น แสดงให๎ เห็ น วําผู๎ ปกครองนัก เรียนสํ ว นใหญํ ขาดโอกาส และมีฐ านะยากจน ดังนั้ น
โรงเรียนมีจาเป็นที่จะต๎องปลูกฝังการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อให๎
นักเรียนได๎ซึมซับ ความรู๎ หลักการ และแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให๎เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ปัจจุบันโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได๎จัดทาสวนยางพาราในเนื้อที่ ๕ ไรํ และปลูกปาล์มน้ามันใน
บริเวณรอบรั้วโรงเรียนและรอบสระน้าของโรงเรียน นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่สาหรับให๎นักเรียนได๎ปลูกพืชผัก
เพื่อรับประทานเองและเหลือสํงจาหนํายในชุมชนบริเวณโรงเรียน ปลูกมะนาวพันธุ์ จานวน ๖๐ ต๎น เพื่อที่จะใช๎
เป็ น ที่ ฝึ ก งานเกษตร รวมทั้ ง การจั ด ท าปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ ให๎ นั ก เรี ย นได๎ มี ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี ใ นการท าอาชี พ

๑๓๑
เกษตรกรรม และรู๎จักการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับโรงเรียนมีรายได๎จากการดาเนิน
กิจกรรมดังกลําวในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม จึงได๎ดาเนินการโครงการโรงเรียน
สํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนตระพังพิทยาคม ตาบลควนพัง อาเภอรํอน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสํงเสริมเพื่อน๎อมนาหลักเพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะทางด๎านเกษตรกรรม
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยในการทางานที่ดี และตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน และแปลงพืชผักสวนครัวของโรงเรียน
๔. เพื่อให๎โรงเรียนมีรายได๎ในการนามาใช๎จํายในการจัดการศึกษา
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ
๓.๑ เชิงปริมาณ
- บารุงรักษาแปลงปลูกมะนาวพันธุ์
- บารุงรักษาแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
- บารุงรักษาต๎นยางพาราในพื้นที่ ๕ ไรํ
- บารุงรักษาต๎นปาล์มน้ามันในบริเวณโรงเรียน
- บารุงรักษาแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะทางด๎านเกษตรกรรม
- นักเรียนมีนิสัยในการทางานที่ดีและตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียนเห็นคุณคําของลักษณะนิสัยการออม
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓. วางแผนการดาเนินงาน
๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕. นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗. จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางนัฎฐพร บุญกอง

๑๓๒
๖. งบประมาณ ..............๕๐๐................ บาท
รายละเอียดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
เงิน
เงินเรียน
อุดหนุนฯ
ฟรีฯ
๑ สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๕๐๐.รวม
๕๐๐.
๗. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑ บารุงรักษาต๎นยางพาราในพื้นที่ ๕ ไรํ
๒ บารุงรักษาต๎นปาล์มน้ามันในบริเวณ
โรงเรียน
๓ นักเรียนได๎ปฎิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว

รวม
งบประมาณ
๕๐๐.๕๐๐.

ผู้รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร

วิธีวัดผล/
ประเมินผล
รายงานการจัดการ

เครื่องมือวัด
แบบรายงาน

รายงานการจัดการ

แบบรายงาน

สอบถาม

แบบสอบถาม

๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีสวนยางพาราในพื้นที่ ๕ ไรํ ที่ได๎รับการพัฒนา
๒. ต๎นปาล์มน้ามันในบริเวณโรงเรียนได๎รับการพัฒนาและให๎ผลผลิตที่ดี
๓. นักเรียนมีทักษะทางด๎านเกษตรกรรม
๔. นักเรียนมีนิสัยในการทางานที่ดีและตระหนักในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. นักเรียนเห็นคุณคําของลักษณะนิสัยการออม
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................. ............................. ผู๎เสนอโครงการ
( นางนัฎฐพร บุญกอง )
ลงชื่อ......................... .. ............................... หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
( นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ )
ลงชื่อ............................................................ ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๓๓

โครงการ
สํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุํมบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีจุดหมายให๎นักเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการออกกาลังกายดูแลตนเองให๎มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี การสํงเสริม
สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกสถานที่สามารถทาให๎เกิดขึ้นได๎ โรงเรียนก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่สามารถสํงเสริม
สุขภาพได๎ตัวนักเรียนเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการที่จะเป็นผู๎นาในด๎านสุขภาพ ทางกลุํมสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสํงเสริมสุขภาพ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นให๎เป็นรูปธรรมให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน
เพื่อที่จะนาไปสูํการพัฒนาด๎านตํางๆ เชํนด๎านรํา งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเน๎นให๎นักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยูํในโรงเรี ยนตระพังพิทยาคม ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในสุ ขภาพของตนเอง ตลอดจนได๎นาความรู๎ไป
เผยแพรํให๎ผู๎อื่นตํอไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร๎างจิตสานึกของนักเรียนในการมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชนในด๎าน
สุขภาพ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ มีทักษะ เกี่ยวกับการบริโภค การออกกาลังกาย การปูองกันแก๎ไขปัญหายา
เสพติด และการรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ถูกสุขลักษณะ ภายในโรงเรียน
๓. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดีเกี่ยวกับด๎านสุขภาพของตนเองและชุมชน
๔. เพื่อจะได๎มีเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ประจาห๎องพยาบาลอยํางเพียงพอสาหรับไว๎บริการ

๑๓๔
๓. เป้าหมาย (ระบุจานวนบุคคล หรือจานวนชิ้นงานที่สอดคล๎องกับกิจกรรมของโครงการ )
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รับการรักษาพยาบาลในเบื้องต๎น และมีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภา
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
-. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและปลอดสารเสพติด
-. นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
๔. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
๒. เขียนโครงการ
๓. เสนอโครงการ
๔. อนุมัติโครงการ
๕. ดาเนินการ
๖. รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๒
ต.ค. ๒๕๖๒
ต.ค. ๒๕๖๒ – พ.ย.๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓
ก.ย. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นายสันติกร รักสองหมื่น
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา

๖. งบประมาณ ................๓,๐๐๐............... บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑ คํายาเวชภัณฑ์
รวม

งบประมาณ
อุดหนุน เรียน
รายหัว
ฟรี
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
-

รวม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา

๑๓๕
๗. การประเมินผล
ที่
๑
๒
๓

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข๎เจ็บและปลอดสารเสพติด
นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู๎นาและผู๎
ตามที่ดี

วิธีวัดผล/ประเมินผล
สังเกต
สังเกต
สังเกต การปฏิบัติ

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ
แบบสารวจ
แบบประเมิน
แบบประเมิน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
๒. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและปลอดสารเสพติด
๓. นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา )
ลงชื่อ.......................... .............................. หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๓๖

โครงการ
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด๎ว ยปัจ จุ บัน ปรากฏนั กเรี ยนที่มีปัญหาในหลายด๎าน ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านสุขภาพ ด๎านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล๎อมและยาเสพติด ทาให๎โรงเรียนซึ่งเป็นหนํวยงานในการดูแลนักเรียน ต๎องรู๎จักนักเรียนรอบด๎าน
เพื่อสามารถสํงเสริม พัฒนานักเรียนได๎อยํางถูกต๎องตามความต๎องการของนักเรียนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎าน
วิชาการ โรงเรียนได๎ดาเนินการสารวจพบวํา ยังมีนักเรียนทุกระดับชั้นที่อํานไมํออกเขียนไมํได๎ โรงเรียนจึงจัดทา
โครงการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคมขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียน และแก๎ไข
ปั ญ หาด๎า นตํ างๆของนั ก เรี ย น และพั ฒ นางานตามข๎ อเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง ในการรู๎จั กนั กเรีย น
รายบุ คคลเพื่อเป็ น ประโยชน์ ตํอครู ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎ เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนนาผลการ
ดาเนินงาน ข๎อมูลด๎านวิชาการตํางๆ ในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ปีการศึก ษา
๒๕๕๖ อาทิ กิจกรรมจัดทาข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมจัดทาสารสนเทศ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรายชั้นเรียน หากโครงการนี้สาเร็จลงจะชํวยให๎ครู ผู๎ปกครอง ใช๎ข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล ในการคัดกรองนักเรียน ดูแล ชํวยเหลือแก๎ปัญหาและพัฒนานักเรียนได๎ในทางที่ถูกต๎อง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์กิจการงานโรงเรียนแกํชุมชนและผู๎ปกครอง
๒. เพื่อให๎ครูที่ปรึกษาได๎รู๎จักนักเรียน และผู๎ปกครองมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน

๑๓๗
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผู๎บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนร๎อยละ ๑๐๐
เชิงด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู๎เรียนและจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๔. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓ วางแผนการดาเนินงาน
๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕ นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖ ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗ จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู๎รับผิดชอบ
ต.ค. ๖๒
นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย
–
ก.ย. ๖๓

๖. งบประมาณ ๕,๔๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี

๑ กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน

รวม
งบประมาณ

-

๒ กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง

๕,๔๐๐

๓ สํงเสริมวินัยนักเรียน

-

๕,๔๐๐

นายสุวนิตย์
จิตต์สารวย
นายสุวนิตย์
จิตต์สารวย
นายสุวนิตย์
จิตต์สารวย

รวม

ผู้รับผิดชอบ

๕,๔๐๐

๑๓๘
๗. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน
๓. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๔. จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน

วิธีการประเมิน
วัดแววความสามารถและ
ความถนัด
สังเกต
จัดกิจกรรมสํงเสริม ให๎
นักเรียนเลือกรํวมกิจกรรม
ตามความถนัด ความสนใจ
ประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
ประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง

เครื่องมือที่ใช้
แบบวัดแววความสามารถ
ความถนัด
แบบสังเกต
โครงการ/กิจรรม
แบบสารวจความสนใจรํวม
กิจกรรม สังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู๎เรียนและจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ....................... .................................. ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย)
ลงชื่อ.................. .... .................................. หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๓๙

โครงการ
โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๔ การพัฒนาห๎องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อม
สอดคล๎องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ ฝุายบริหารงานทั่วไป
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
นายสุรชัย นุํนเหลือ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
...............................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งสาคัญที่ต๎องได๎รับการดูแลแก๎ไข โดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพิ่มมาก ขึ้น
อยํางรวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปัญหาขยะ ทาให๎สภาพสิ่งแวดล๎อมไมํดี ไมํสะอาด จึงคิดหาวิธีการเพื่อ แก๎ปัญหา
ดังกลําว โดยการคัดแยกขยะด๎วยนักเรียนเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล๎อมอีกทั้งยังสามารถ สร๎างรายได๎ให๎กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่ งด๎วยเหตุผลดังกลํ าวจึงได๎จัดทาโครงการโรงเรียนปลอดขยะนี้ขึ้นโดยมีการ บรรจุไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. วัตถุประสงค์
๑ เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนรํวม
สํงเสริมผู๎เรียนทั้งในด๎าน จิตใจ อารมณ์ สังคม สุขภาพ วิชาการ และเจตคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม
รอบตัวเพื่อ เป็นคนเกํง คนดี และมีความสุขตํอไป
๒. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน
๓. เพื่อจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ด๎านปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการลดและ
คัดแยกขยะ และนามาใช๎ในชีวิตประจาวัน

๑๔๐
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓ วางแผนการดาเนินงาน
๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕ นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖ ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗ จัดทารายงานและเผยแพรํ
๖. งบประมาณ .........๒,๐๐๐............
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ โรงเรียนปลอดขยะ
รวม

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู๎รับผิดชอบ
ต.ค. ๖๒
นายสุรชัย นุํนเหลือ
–
ก.ย. ๖๓

บาท

งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว
เรียนฟรี
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๗. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จัดกิจกรรมสร๎างจิตสานึกให๎กับนักเรียน
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาสร๎างความรับผิดชอบของ
นักเรียน
๓. จัดระบบควบคุมติดตาม
๔. ผลสาเร็จการดาเนินการตามโครงการ

-

รวม
งบประมาณ
๒,๐๐๐

ผู๎รับผิดชอบ
นายสุรชัย นุํนเหลือ

๒,๐๐๐

วิธีการประเมิน
การให๎ความรํวมมือ
ความรับผิดชอบตํอเขตพื้นที่
ที่ได๎รับมอบหมาย
ประเมินความตํอเนื่องในการ
ประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง

เครื่องมือที่ใช๎
แบบบันทึกการให๎ความรํวมมือ
แบบบันทึกความรับผิดชอบตํอเขต
พื้นที่
แบบประเมินการทางาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู๎เกี่ยวข๎อง

๑๔๑
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย ซึ่งจะมีผลตํอการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม
และตอบสนองความรับผิดชอบและความสนใจของผู๎เรียนและจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๙. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุรชัย นุํนเหลือ)
ลงชื่อ................. ......................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๔๒

โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข๎อ ๔ การพัฒนาห๎องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อม
สอดคล๎องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานทั่วไป
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายสมจิตร จันทา
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
...........................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสิ่ งตํางๆภายในสถานศึกษา ให๎ส มบูรณ์และดีขึ้นเป็นสิ่ งจาเป็นมากที่จะทาให๎
สถานศึกษานั้นมีความเจริญตามที่สั ง คมต๎องการ งานอาคารสถานที่ก็เป็นงานหนึ่งที่มีสํวนในการพัฒนา
ให๎กับสถานศึกษานั้น เพื่อให๎เกิดความสวยงาม รํมรื่น มีบรรยากาศในการเรียนการสอน สํงเสริมด๎าน
สุขภาพจิตและสุ ขภาพกาย โดยการจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในด๎านสาธารณูปโภค เชํน จัดน้าดื่มน้าใช๎
จัดตกแตํงอาคารห๎องเรีย น ห๎องสานั กงาน สถานที่ และสิ่งอื่นๆ ที่เอื้อเฟื้อตํอการเรียนของครูและนักเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม
๒. เพื่อจะได๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน
๓. เพื่อเกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป
๓. เปูาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- ครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนตระพังพิทยาคม ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ
-การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน
- เกิดผลดีกับองค์กรในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับชาติตํอไป
๔. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๔๓
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓ วางแผนการดาเนินงาน
๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕ นิเทศติดตามกากับการดาเนินโครงการ
๖ ประเมินผลการดาเนินโครงการ
๗ จัดทารายงานและเผยแพรํ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู๎รับผิดชอบ
ต.ค. ๖๒
นายสมจิตร จันทา
–
ก.ย. ๖๓

๖. งบประมาณ ............๒๐,๐๐๐............ บาท
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี

๑ อาคารสถานที่

ผู๎รับผิดชอบ

-

นายสมจิตร จันทา

-

นายสมจิตร จันทา

๒๐,๐๐๐
๒ โสตทัศนูปกรณ์
รวม
๗. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร๎อยละของการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้ง
ผู๎เกี่ยวข๎อง
๒. ร๎อยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ภายในสถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง

๒๐,๐๐๐

-

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

๑๔๔
๘. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
- การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอบุคลากร และสํวนรวม
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการอยํางครบครัน
- บริเวณอาคารสถานที่เอื้อตํอการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๙. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....................................ผู๎เสนอโครงการ
(นายสมจิตร จันทา)
ลงชื่อ............... ........................หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๔๕

โครงการ
บริหารจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
สนองแผนยุทธศาสตร์ สี่ปีแหํงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ข๎อ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข๎อ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
………………………………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
กลุํมบริหารงานบุคคล เป็นกลุํมงานที่ทาหน๎าที่ให๎การบริการด๎านขําวสาร ข๎อมูล ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ปูายนิเทศ แผนภูมิสายงาน ทาเนียบบุคคลในโรงเรียน รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องไม๎เครื่องมือที่ชํวยในการอานวยความสะดวกให๎แกํบุคลากร และชํวยให๎การทางานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆที่เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นทางกลุํม
บริหารงานบุคคลจาเป็นจะต๎องพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคลให๎มีความพร๎อมในด๎านข๎อมูล ขําวสาร ตําง ๆ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเชําพื้นที่จัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นของโรงเรียน
๒. เพื่อจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให๎เป็นปัจจุบันเสมอ
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียนสูํสาธารณชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. ครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลโรงเรียนได๎ ร๎อยละ ๑๐๐
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๑. โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ แจ๎งข๎อมูล ขําวสาร ได๎อยํางมีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน
๒. ครู และบุคลากร สามารถรับข๎อมูลและค๎นหาข๎อมูลได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว
๔. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๔๖
๕. วิธีดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมขั้นตอน
๑. วางแผนประชุมบุคลากร
๒. เขียนโครงการ
๓. เสนอโครงการ
๔. อนุมัติโครงการ
๕. ดาเนินการ
๖. รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีงบประมาณ
กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข

๖. งบประมาณ ..........๑๐,๐๐๐........ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
อุดหนุนราย
เรียนฟรี
หัว
๑ จัดการข๎อมูลสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
๑๐,๐๐๐
-

รวม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข

๑๐,๐๐๐

๒ รับนักเรียนใหมํ

น.ส.ศุภลักษณ์ ถูวะการ

รวม

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่
๑

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดผล/ประเมินผล

ใช๎แบบสอบถาม

๒

สานักงานมีผังแบํงสายงานที่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน
มีข๎อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน

๓

บุคลกรมีความมั่นใจในการรับข๎อมูลขําวสาร

ใช๎แบบสอบถาม

สังเกต

เครื่องมือวัด

แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร
แบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร
แบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจ

๑๔๗
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีข๎อมูล ขําวสาร กฎระเบียบข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรอยํางเป็นปัจจุบัน
๒. สะดวกและรวดเร็วในการค๎นหาข๎อมูลตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากร
๓. สร๎างความมั่นในการทางานของบุคลากรมากขึ้น
๙. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................... ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข )
ลงชื่อ...................... .................................. หัวหน๎าฝุายนโยบายและแผน
(นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์)
ลงชื่อ............................................................. ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๔๘

๑๔๙

คาสั่งโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ที่ ๑๒๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตํงตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
..............................................
ตามที่ โรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จ
สิ้น เพื่อให๎การดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน ตระพัง
พิทยาคมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดระบบการดาเนินงานของโรงเรียนให๎สอดคล๎องตามกระบวนการและ
แผนปฏิ บั ติข องทางราชการ เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด๎ ว ยความเรี ย บร๎ อ ยจึ ง ขอแตํง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน๎าที่ สํงเสริม ประสานงาน สนับสนุน นิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ประกอบด๎วย
๑.๑ นายอุทัย เพชรเรือง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธาน
๑.๒ นายสันติกร รักสองหมื่น
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม รองประธาน
๑.๓ นางนัฎฐพร บุญกอง
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการ
๑.๔ นายสมจิตร จันทา
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการ
๑.๕ นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการ
๑.๖ น.ส.วรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการ
๑.๗ น.ส.ฐานิดา การดี
ครูผู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ มีหน๎าที่
- จัดทาโครงการเสนอผู๎เห็นชอบและอนุมัติโครงการ
- จัดหา ประสานงาน วัสดุอุปกรณ์สาหรับการดาเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน
- ประเมินและสรุปผลการดาเนินโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินโครงการสูํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ประกอบด๎วย

๑๕๐
ที่
โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนากลุํมบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
- กิจกรรมประกันคุณภาพทางการศึกษาและการนิเทศ
๒ โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
- กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถนอกเหนือการเรียนการ
สอนตามวันสาคัญ
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
- กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
- กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา และพลศึกษา
๔ โครงการ DLIT
๕ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๖ โครงการเข๎าคําลูกเสือ-เนตรนารี
๗ โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสูํความเป็นเลิศ
- การแขํงขันกีฬาชุมชน
- การแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๘ โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่
๙ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๐ โครงการ Open House
๑๑ โครงการ STEAM Education
๑๒ โครงการสํงเสริมความสามารถนักเรียนด๎านการแสดง
- กิจกรรมดนตรีไทย
- กิจกรรมการแสดง

ผู๎รับผิดชอบ
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางจินตนา สนทะมิโน
นางนัฎฐพร บุญกอง
นางจินตนา สนทะมิโน
นางจินตนา สนทะมิโน หัวหน๎าโครงการ
นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
นายสมจิตร จันทา
นางจินตนา สนทะมิโน
วําที่ ร.ต.ฐิติพงศ์ ใหมทอง
นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ
นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย
นางอรเพ็ญ ชนะสุข หัวหน๎าโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย หัวหน๎าโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นางจินตนา สนทะมิโน หัวหน๎าโครงการ
น.ส.วรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ หัวหน๎าโครงการ
วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์ ไหมทอง หัวหน๎าโครงการ

๑๕๑
ที่
โครงการ/กิจกรรม
๑๓ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ
-กิจกรรมพัฒนางานสานักงาน
-กิจกรรมพัฒนาการเงินและบัญชี
๑๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- อบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา
- อบรมพัฒนาครู
๑๖ โครงการศึกษาดูงาน
๑๗ โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล
๑๘ โครงการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารและครู
๑๙ โครงการคุณธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของชาติ
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- คํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
๒๐ โครงการสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์พระราชา
๒๑ โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน
๒๒ โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
- เยี่ยมบ๎านนักเรียน
- ประชุมผู๎ปกครอง ( Classroom Meeting )
- สํงเสริมวินัยนักเรียน
๒๓ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๒๔ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และทัศนูปกรณ์
- อาคารสถานที่
-โสตทัศนูปกรณ์
๒๕ โครงการบริหารจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
-จัดการข๎อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
-รับนักเรียนใหมํ
๒๖ โครงการโรงเรียนสุจริต

ผู๎รับผิดชอบ
นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ หัวหน๎าโครงการ
นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์ หัวหน๎า
โครงการ
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู หัวหน๎าโครงการ
นางณัฐนันท์ จิว้ บุญชู
นางณัฐนันท์ จิว้ บุญชู
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู หัวหน๎าโครงการ
นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู หัวหน๎าโครงการ
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา หัวหน๎าโครงการ
นายสมจิตร จันทา หัวหน๎าโครงการ
นายสมจิตร จันทา
นางนัฎฐพร บุญกอง
นายสมจิตร จันทา
นางนัฎฐพร บุญกอง หัวหน๎าโครงการ
นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา หัวหน๎าโครงการ
นายสุวนิตย์ จิตต์สารวย หัวหน๎าโครงการ

นายสุรชัย นุํนเหลือ หัวหน๎าโครงการ
นายสมจิตร จันทา หัวหน๎าโครงการ

นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข หัวหน๎าโครงการ
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
นายสมจิตร จันทา หัวหน๎าโครงการ

๑๕๒
๓. คณะกรรมการติดตาม ประเมินและสรุปผล มีหน๎าที่ ติดตาม ประเมินและสรุปผล การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๑ นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ
กรรมการ
๓.๓ นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
กรรมการ
๓.๔ นางสาวฐานิดา การดี
กรรมการและเลขานุการ
ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มความสารมารถ กํอให๎เกิดผลดีแกํทางราชการตํอไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสันติกร รักสองหมื่น)
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๕๓

คณะทางาน
๑. นายสันติกร
รักสองหมื่น
๒. นายสมจิตร
จันทา
๓. นางนัฎฐพร
บุญกอง
๔. นางณัฐนันท์
จิ้วบุญชู
๕. นางสาวจินตนา สนทะมิโน
๖. นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
๗. นายสุวนิตย์
จิตต์สารวย
๘. นางสาววรกัญญา พิทักษ์พลานนท์
๙. นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
๑๐. นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
๑๑. วําที่ร๎อยตรีฐิติพงศ์ ไหมทอง
๑๒. นางสาวพรรณรุจี ด๎วงเกตุ
๑๓. นางสาวจิรวรรณ ไทรสีหา
๑๔. นายสุรชัย
นุํนเหลือ
๑๕. นางสาวฐานิดา การดี
๑๖. นางสาวสุกัญญา รัตนอุบล
๑๗. นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์
๑๘. นางสาวณิชกานต์ แปูนจันทร์
๑๙. นายสงบ
บุญกอง
๒๐. นายจรูญ
แซํเหลียว

ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูผู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูผู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูผู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูผู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูผู๎ชํวยโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูผู๎ทรงคุณคําโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูอัตราจ๎างโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ธุรการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ครูชํวยสอนโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ชํางปูน ๒ โรงเรียนตระพังพิทยาคม

๑๕๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
ที่...พิเศษ...../ ๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
.......................................................................................................................................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด๎วยคณะกรรมการโรงเรียนตระพังพิทยาคมได๎จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อใช๎การดาเนินงานของโรงเรียนให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยได๎พิจารณาแล๎วเห็นวําในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานโรงเรียน ตามภารกิจงาน/โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน นโยบายและจุดเน๎นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ และความ
ต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน
ในการนี้โรงเรียนตระพังพิทยาคมจึงขออนุมัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดดังกลําวข๎างต๎น
ลงชื่อ...................... ............................
( นายสันติกร รักสองหมื่น )
ผู๎อานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
√ เห็นชอบ
ไมํเห็นชอบ เพราะ...................................................................

ลงชื่อ.............................................................
(นายอุทัย เพชรเรือง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

