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สรุปรายงานโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

มีกิจกรรมทั้งหมด ๑๒ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๖  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๖ กิจกรรม เนื่องจาก ..อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙..... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมอ่านถูก เขียนถูก -   ไม่สำเร็จ  
๒ กิจกรรมบ้านช่วยสอน -   ไม่สำเร็จ  
๓ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ สำเร็จ  
๔ กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ สำเร็จ  
๕ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนอ่าน

เขียนไม่คล่อง 
- - - สำเร็จ  

๖ กิจกรรมภาษาสวย อักษรงาม - - - สำเร็จ  
๗ กิจกรรมคลังวรรคทองในวรรณคดี - - - สำเร็จ  
๘ กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  
๙ กิจกรรมสารห้องสมุด ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  

๑๐ กิจกรรมอ่านดีมีอนาคต - - - สำเร็จ  
๑๑ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน

(บันทึกการอ่าน) 
๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  

๑๒ กิจกรรมถามตอบรอบรู้ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  
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๑. โครงการ พัฒนาการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:(ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน  เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
 ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการสนทนา  นำเสนอผลงานได้ในระดับดี. 
 ๓. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
  ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  



๓ 
 
   กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
  กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ –  มีนาคม  ๒๕๖๕  
งบประมาณ…๒๕,๐๐๐บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมมนุษย์จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีการหลายๆ อย่างเพ่ือให้เกิดการรับรู้  เข้าใจ  ซึ่งกัน
และกัน  วิธีที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารก็คือ  การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ  ซึ่งการใช้ภาษาเป็นทักษะ  ที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างดีจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้และจะติดตัวเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  คิดคำนวณ  และเขียนสื่อความติดตัวผู้เรียนตลอดไป  การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษา  ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาท่ีจำเป็น  อันได้แก่
ทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดคำนวณให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน  และการปฏิบัติหน้าที่  การงานในอนาคต  จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย  นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  
เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
อย่างจริงจัง 
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 

๒.๑  เชิงปริมาณ  (เพื่อ) 
๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ๒. เพื่อยกระดับนักเรียนทุกคนที่อ่านเขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
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          ๓.  นักเรียนได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างเพียงพอ 
          ๔. นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

๒.๒  เชิงคุณภาพ( ผลการดำเนินการ )  
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการใช้

ภาษาไทย  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มีทักษะในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารอย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ(ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 
  ๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน  การเยน และการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๒. นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

๓. นักเรียนทุกคนมีความสารถทางด้านการอ่านการเขียนเพ่ิมมากข้ึน     
๔. นักเรียนทุกคนได้ใช้สื่อ  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างเพียงพอ 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ(ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการใช้

ภาษาไทย  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มีทักษะในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารอย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ อ่านถูก เขียนถูก - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนิรัตน์ 

๒ บ้านช่วยสอน - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนิรัตน์ 

๓ วันสุนทรภู ่ - ๒,๒๐๐ ๘๐๐ ๓,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูธนา
ภรณ์ 

๔ รักษ์ภาษาไทย ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มิถุนายน-
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

ครูนิรัตน์ 

๕ พัฒนาทักษะนักเรียนอ่าน
เขียนไม่คล่อง 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูณรงค์ 

๖ ภาษาสวย  อักษรงาม - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูมณฤดี 

๗ คลังวรรคทองในวรรณคดี - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูมณฤดี 

๘ ค่ายรักการอ่าน ๖,๐๐๐ ๘๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  ครูสุณี 
๙ สารห้องสมุด    ๑,๐๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 
ครูสุณี 

๑๐ อ่านดีมีอนาคต - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศิริ
กานต์ 

๑๑ ส่งเสริมการอ่านการเขียน
(บันทึกการอ่าน) 

   ๑,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสุณี 

๑๒ ถามตอบรอบรู้    ๑,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสุณี 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

๑. ความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ๒. นักเรียนทุกคนที่อ่านเขียนไม่คล่องได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
          ๓.  นักเรียนได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการ
เขียนอย่างเพียงพอ 
          ๔. นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกัน
สืบสานวรรณกรรมของไทย 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

๒.๒  เชิงคุณภาพ( ผลการดำเนินการ )  
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้าน

ทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการใช้ภาษาไทย  
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มี
ทักษะในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสาน
วรรณกรรมของไทย 

ทดสอบ 
 
 

ทดสอบ 
 
 

สังเกต 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

 ๑. ชื่อโครงการ พัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เชิงปริมาณ 
   ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนที่มีความสารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน  
                   การสื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
              ๒ นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านการเขียนเพ่ิมมากขึ้น 
                                 ๓. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสาน 
                       วรรณกรรมไทย 
  ๒.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน  
                  การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทย 
            ๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐  ทีอ่่านเขียนไม่คล่อง  มีทักษะในการอ่าน การเขียนและ 
                  การสื่อสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
                               ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมไทย 
 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕.. 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕ 
  สรุป  (     )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ........๓๙,๐๐๐........ บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง           ๒,๐๐๐      บาท 
        คงเหลือ          ๓๗,๐๐๐   บาท 
  สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  ............................................................................................................................. ....  
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  .๖............   คน   ไปร่วม ....๖...........   คน 
  สรุป  ( )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ( )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         ( )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ( ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่า 
                    ที่ กำหนดไว ้



๘ 
 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. มีหลายกิจกรรมในโครงการนี้ที่ไม่ได้จัด  เพราะสถานการณ์โรคระบาดโรคติด
เชื้อโควิด ๑๙  
 

 
 

 
 

  
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  ๖.๑ เพราะสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรมหลายกิจกรรม 
  ๖.๒ ถ้าสถานการณ์ยังคงระบาดของโรคติดต่อให้เพ่ิมการจัดกิจกรรมออนไลน์ 
      ข้อดี 
  ๖.๑ กิจกรรมที่ได้จัดจะมีประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมาก. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

2. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๔ กจิกรรม  

  จัดสำเร็จ  ๑  กจิกรรม 
 จัดไมส่ำเร็จ ๓ กิจกรรม เนื่องจาก ................................................................. 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรม English Camp ๑๕,๐๐๐  ๐ ๑๕,๐๐๐  ไมส่ำเร็จ  
๒ กิจกรรม Christmas Day ๖,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๔,๐๐๐ สำเร็จ  
๓ กิจกรรม เสียงตามสาย

ภาษาอังกฤษ 
   -      ไมส่ำเร็จ  

๔ กิจกรรม English is Fun    -      ไมส่ำเร็จ  
 

๒. โครงการ   พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การคิดการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
    ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา (ตามมาตรฐาน ๓  มาตรฐาน ) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา  
     และสนทนาอย่างง่ายได้ 

    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 



๑๐ 
 
   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ๑ ด้านความปลอดภัย 
   ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                    ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                              การศึกษา 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

      กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
       กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                อย่างทั่วถึง ครอบคลุม เต็มศักยภาพ 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย  
                “ศาสตร์พระราชา” 
      กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
      กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล            
   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอำนวย  รักเถาว์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ   
   งบประมาณ                 ๒๑,๐๐๐           บาท 

************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมโลก 
นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียน รู้และเข้า
ใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง มีเจตคติที ่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น
และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือภาษาอังกฤษ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจำเป็นต้องจัดให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้มี
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)   กิจกรรม English is Fun กิจกรรมเสียงตามสายภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรม Christmas Day พัฒนา ส่งเสริมและยกระดับความสามารถทักษะการอ่าน การเขียน การคิด การสื่อสาร
ด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑. เพือ่ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
     ๒.๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
     ๒.๓. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ สถานการณ์นอกห้องเรียน โดยผ่านค่ายภาษาอังกฤษได้ 
           อย่างสร้างสรรค์    
     ๒.๔. เพื่อสร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้แก่นักเรียนทุกคนและ 
           เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
     ๒.๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
 ๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่าง 
              ง่ายได ้

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส   
          ๔. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    

๕.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๒๕ คน และคนที่สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     ตอนปลาย ๒๕ คนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน ๑๐๐ คน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ 
     การสื่อสารนอกห้องเรียน 



๑๒ 
 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และ 
    สนทนาอย่างง่าย อยู่ในระดับ ดี 

 ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการอบรมค่าย English Camp กล้าคิด กล้าแสดงออก  
              ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความตระหนักในการเรียนภาษาอังกฤษและได้เข้าร่วมกิจกรรม 
    วันคริสต์มาส    
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
    ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ English Camp ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

นางอำนวย  รักเถาว์ 

๒ Christmas Day - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๔ นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง 
๓ English is Fun - - - - ตลอดปีการศึกษา นางพรปวีณ์  จันทรชิต 
๔ เสียงตามสายภาษาอังกฤษ - - - - ตลอดปีการศึกษา นางวีณา  อินณรงค ์

 

๕.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
     อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำ 
      ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม    
     วันคริสต์มาส   
 ๔. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษ 
      สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    
๕.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๒๕ คน    
      และคนที่สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕ คนเข้า 
      รว่ม  กิจกรรม English Camp จำนวน ๑๐๐ คน มีทักษะ 
      ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารนอกห้องเรียน 

 
-ประเมินการพูด 
 
-สัมภาษณ์ 
 
-สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม 
-สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
-สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
 

 
-แบบประเมินการพูด 
  
  -แบบสัมภาษณ์ 
 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
-แบบสัมภาษณ์ 

 



๑๓ 
 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย 
อยู่ในระดับ ดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการอบรมค่าย English Camp 
กล้าคิด กล้าแสดงออก ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความตระหนักในการเรียน
ภาษาอังกฤษและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส    
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
-สัมภาษณ์ 
 
-สัมภาษณ์ 
 
-สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
-สังเกตพฤติกรรม 
-ทดสอบ 

 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบทดสอบ 

 
 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    ๖.๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
    ๖.๒.ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    ๖.๓. ผู้เรียนได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ สถานการณ์นอกห้องเรียน โดยผ่านค่ายภาษาอังกฤษได้อย่าง 
             สร้างสรรค์    
    ๖.๔. สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้แก่นักเรียนทุกคนและเข้า 
             ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
    ๖.๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
การคิด การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
_______________________________________ 

๑    ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การคิด การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
     ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและ 
            เหมาะสม 
     ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ สถานการณ์นอกห้องเรียน โดยผ่านค่าย  
            ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์    
     ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก เห็นความสำคัญวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและทุกคนได้เข้า  
            รว่มกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
     ๒.๕ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

      เป้าหมาย   
           เชิงปริมาณ   
 ๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนา 
              อย่างง่ายได ้

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส   
          ๔. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    

๕. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๒๕ คน และนักเรียนที่สนใจระดับ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน  ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน ๑๐๐ คน   

            เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา   
    และสนทนาอย่างง่าย อยู่ในระดับ ดี 

 ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการอบรมค่าย English Camp กล้าคิด กล้าแสดงออก  
              ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของ 
    ภาษาและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางอำนวย  รักเถาว์                    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



๑๕ 
 

 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
              กิจกรรม  CHRISTMAS DAY 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 สรุป  ( / )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (   )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ๖,๐๐๐       บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ๒,๐๐๐        บาท 
        คงเหลือ    ๔,๐๐๐               บาท 
 สรุป  ( / )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
                    กิจกรรม  ENGLISH IS FUN   
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง     ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ       -       บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -       บาท 
        คงเหลือ    -                บาท 
          สรุป  (   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้   ( / )  ไม่ได้ใช้ 
                  กิจกรรม  ENGLISH CAMP   
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง  ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ       ๑๕,๐๐๐         บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -                  บาท 
        คงเหลือ      ๑๕,๐๐๐         บาท 

           สรุป  (   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้   (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้    ( / )  ไม่ได้ใช้ 
                 กิจกรรม  เสียงตามสายภาษาอังกฤษ 
                     ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง   ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
          สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ       -        บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -        บาท 
        คงเหลือ    -        บาท 
          สรุป  (   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้   (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้    ( / )  ไม่ได้ใช้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
              กิจกรรม  CHRISTMAS DAY 



๑๖ 
 

        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๖  จำนวน  ๕๔๒  คน  
        ผู้รับผิดชอบ   จำนวน  ๕   คน   ไปร่วม    ๕๔๗         คน 

                  สรุป  ( / )  นกัเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (  )ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้( /) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 

              กิจกรรม  ENGLISH IS FUN   
         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๖  จำนวน   ๕๔๒   คน  
         ผู้รับผิดชอบ   จำนวน  ๑   คน   ไปร่วม    -        คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 

                    (  )ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้( )ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 

             กิจกรรม  ENGLISH CAMP   
         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓  จำนวน  ๑๐๐  คน  
         ผู้รับผิดชอบ   จำนวน  ๕   คน   ไปร่วม    -         คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 

                    ( )ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( )ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้   
           

             กิจกรรม  เสียงตามสายภาษาอังกฤษ 
         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๖  จำนวน  ๕๔๒  คน  
         ผู้รับผิดชอบ   จำนวน  ๑   คน   ไปร่วม    -        คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 

                            (   )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ( ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ีกำหนดไว้ 
 

๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  
    และเหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง  
     สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน 
     คริสต์มาส   
๔. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 
     ๑ ครั้ง    

 
      / 

 
      / 

 
      / 

 
 
      

 
 
 

     
 
 
 
      / 
 



๑๗ 
 

๕. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๒๕ คน และนักเรียนที ่
    สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน  ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม  
     English Camp จำนวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำ 
    ตนเอง สถานศึกษา  และสนทนาอย่างง่าย อยู่ในระดับ ดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการอบรมค่าย English Camp กล้าคิด  
    กล้าแสดงออก ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของ 
    วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ ๖๐  
    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
       
      / 

 
 
 

 
       / 
 
     
      / 

      / 
 
 
 
 

 
       
/ 

 
 
 
       
     / 

 
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

         ๖.๑  นักเรียนมีความตึงเครียดในการเรียนออนไลน์  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด  
                กิจกรรมจึงมีความรวบรัด และครั้งต่อไปจะจัดให้มีกิจกรรมที่เต็มรูปแบบมากกว่านี้ 
         ๖.๒ กิจกรรม English Camp / English is Fun / เสียงตามสายภาษาอังกฤษ ไม่ได้ 
                ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ 

      ข้อดี 
   ๖.๑ ในการจัดกิจกรรม Christmas Day  นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ในการใช้  

                   ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีส่วนร่วม รู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนักเรียน 
                    สว่นใหญ่ก็ให้ความร่วมมือในระดับดีมาก 
             ๖.๒ กิจกรรมสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและนำไปใช้ใน 

         ชีวิตประจำวันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 
 

๓. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๓ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๑  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๒ กิจกรรม เนื่องจาก ...สถานการณ์โควิด ๒๐๑๙..... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ - - - สำเร็จ  
๒ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  
๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ สำเร็จ  

 

๓. โครงการ พัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
       ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
 ๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถคิดคำนวณ เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
         ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 



๑๙ 
 
         ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                   ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูม่าตรฐานสากล 

        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึง เต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบรหิารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๔  
งบประมาณ          ๔๐,๐๐๐        บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 



๒๐ 
 

การคำนวณ หมายความถึงความสามารถในการนับจำนวนของวัตถุ การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลี่ย
ต่าง ๆ และการคำนวณที่ซับซ้อนเช่น การคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ และรวมไปถึงการคำนวณโดยใช้สูตรตั้งแต่ง่าย 
ๆ ไปจนถึงข้ันซับซ้อนขึ้นตามลำดับ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งสำหรับวิทยาศาสตร์ เพราะในการทดลอง
หรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ตัวเลขในการคำนวณค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการทดลอง ดังนั้น กิจกรรม
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จะต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของตัวเลข จำนวนบวก จำนวนลบ 
เลขเต็มหน่วย เซตทางคณิตศาสตร์  

การคิดทางคณิตศาสตร์ การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่สรุปข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรง โดย
อาศัยชุดของข้อมูลมาประกอบ ซึ่งต้องสร้างข้อคาดเดา (สมมติฐาน)  ค้นหาวิธีการ ศึกษาหาความรู้ การทดลอง 
เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อสรุปเป็นสมบัติหรือกฎเกณฑ์ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพื่อยืนยันการ
สรุป  ข้อสรุปเหล่านี้จะหลอมรวมกันเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งการให้เหตุผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ในการนี้ความสามารถในการคิดคำนวณจะทำผ่านกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นสูง เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีทักษะในการคิดคำนวณตามตัวชี้วัดในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของ สพฐ.ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็น ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร
และการคิดคำนวณ  จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
      ๒.๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
      ๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนทุกระดับชั้นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
     ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ 
 
 
 
๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
         ๑. นักเรียนระดับชั้นม.๑ ร้อยละ ๗๐ มีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
         ๒.  นักเรียนระดับร้อยละ ๗๐  มีทักษะคณิตศาสตร์ตามความรู้ความสารถของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดี 
         ๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ได้ทำโครงการคณิตศาสตร์ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ   
        ๑. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระดับคุณภาพดี 
        ๒. นักเรียนที่มีผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมากได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัธยมวิชาการ และ
การแข่งขันของหน่วยงานอ่ืนๆ 
        ๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีโครงงาน และมีกระบวนการคิดขั้นสูงขึ้น 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร ์

- - - - ตลอดปีการศึกษา ครูศรรีักษ์ เรืองรัตน ์

๒ กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร ์ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครูมณฑา แก้วประวตั ิ
๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะ

คณิตศาสตร ์
- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูพนิดา อินณรงค ์

 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
        ๑. นักเรียนระดับชั้นม.๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์ 
           ๒. นักเรียนระดับร้อยละ ๗๐  มีทักษะคณิตศาสตร์
ตามความรู้ความสารถของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดี 
             ๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
ได้ทำโครงการคณิตศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ  
         ๑. นักเรียนระดับชั้นม.๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์ 
         ๒. นักเรียนที่มีผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีมากได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัธยมวิชาการ และการ
แข่งขันของหน่วยงานอ่ืนๆ 
          ๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีโครงงาน และมี
กระบวนการคิดข้ันสูงขึ้น 

 
๑. บันทึกผลการทำ

กิจกรรมค่าย 
๒. บันทึกผลการทำ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดคณิตฯ 
๓.  บันทึกผลการทำ
โครงงาน 

 
๑. แบบประเมินผล
การทำกิจกรรมค่าย 
๒. แบบบันทึกผลการ
ทำกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดคณิตฯ 
๓.  แบบบันทึกผล
การทำโครงงาน 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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 ๑. ชื่อโครงการ พัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
๒. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนทุกระดับชั้นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่

ละระดับชั้น 
๓. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ 

 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ธันวาคม   ๒๕๖๔ 
  สรุป  ( / )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (   )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    -            บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -            บาท 
        คงเหลือ    -            บาท 
             สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  /  )  ไม่ได้ใช้ 
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
  สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๒๐,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -             บาท 
        คงเหลือ    ๒๐,๐๐๐   บาท 
             สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  /  )  ไม่ได้ใช้ 
  กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ได้ดำเนินการกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๒๐,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณที่ใช้จริง     ๖.๐๐๐   บาท 
        คงเหลือ    ๑๔,๐๐๐   บาท 
             สรุป  ( /  ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  )  ไม่ได้ใช้ 
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  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จำนวน  ๕๗  คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๑   คน   ไปร่วม ๑   คน 
 สรุป  (  )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    (  /  )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  -  คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๑   คน   ไปร่วม -   คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
        นักเรียนทุกระดับชั้น  จำนวน  ๕๔๒  คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๔   คน   ไปร่วม   ๔   คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    (  / )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (  / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดคำนวณทาง

คณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะคณิตศาสตร์ตามความรู้ความสามารถของแต่ละ

ระดับชั้นอยู่ในระดับดี 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ ได้ทำโครงการคณิตศาสตร์ 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ร้อยละ  ๘๐ มีทักษะการคิดคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ในระดับคุณภาพดี 
๒.  นักเรียนที่มีผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมากได้เข้าร่วม
ทักษะมัธยมวิชาการและการแข่งขันของหน่วยงานอ่ืนๆ  

 
 
 
✓ 

 

 

 

 

✓ 

✓ 
✓ 

 
 

 
✓ 

 
✓ 
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  ๓.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีโครงงานและ
กระบวรการคิดข้ันสูง 

 
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  ๖.๑ ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์บางรายการได้
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

๔. โครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๓ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๒  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๑ กิจกรรม เนื่องจาก ...อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙....... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมอบรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
๓๖,๐๐๐ ๘,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ สำเร็จ  

๒ กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย์ ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ ไม่สำเร็จ  
๓ กิจกรรมสอนโดยผังความคิด ๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best 
Practice) 

- - - สำเร็จ  

 

๔. โครงการ พัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง         ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
        ๑. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ และ 
            แก้ปัญหา 
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        ๒. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
        ๓. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
        ๔. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
        ๕.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
        ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
        ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
        ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
        ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ๑ ด้านความปลอดภัย 
         ๒ ด้านโอกาส 
         ๓ ด้านคุณภาพ 
         ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  

  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
        กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
เต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
         กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 



๒๖ 
 
         กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๔  -   ๒๘  มนีาคม ๒๕๖๕   
งบประมาณ       ๓๗,๕๐๐    บาท 

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

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กำหนด  จึงได้กำหนดสมรรถนะสำคัญ  ๕ ประการ ซึ่งสมรรถนะด้านที่ ๒ คือความสามารถในการคิด  
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และการคิดอย่างเป็นระบบ  นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การ
นำไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม กำหนดสิ่งที่ต้องกา รวิเคราะห์ 
การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจำแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยง
สัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ  ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทำได้โดยการดำเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิค
การสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบ  จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย โดย
ครูผู้สอนได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเก่งคิด เก่งวิทย์ ในการจัดการ
เรียนการสอน    กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ บูรณาการกิจกรรม Active Learning on the classroom 
thinking  ในโรงเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
หรือสถานการณ์โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในวิชาที่เรียนได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ปรัชญา คิดเป็น  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นปรัชญาสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต และ  วิชาภาษาไทยกลุ่มสาระอื่นๆ  สอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Best Practice) ซึ่งผู้สอนนำกิจกรรมในการสอนโดยฝังความคิด๘ (Best Practice)  บูรณาการ
กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  และสามารถบูรณาการข้ามสาระวิชา    

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น  จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมายขึ้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนดต่อไป อันส่งผลถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับโรงเรียนและอาจส่งผลถึงระดับประเทศและ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะช่วยให้



๒๗ 
 
ครูได้พัฒนาตนเองและนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
และส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 

๒.  วัตถุประสงค์  
๑)  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการนำเสนอวิธีคิด แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลัก

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๓)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 

          ๔) เพ่ือให้นักเรียนสามารถฝึกวางแผนการเขียน สรุปความรู้จากการเรียนโดยใช้ผังความคิดได้ 
          ๕) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ 
              และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 

๑)  นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน ๕๐ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๕/๑  ,๖/๑  ร้อยละ ๘๐  ได้รับ
การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

๒) นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน ๕๐ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๕/๑  ,๖/๑  ร้อยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมิน การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ใน
ระดับเฉลี่ยร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 

๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทุกคนได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

๔) นักเรียนร้อย ละ ๘๐ สามารถฝึกวางแผนการเขียน สรุปความรู้จากการเรียนโดยใช้ผังความคิดได้   
     ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  
สมเหตุสมผล 

๒) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และคิดแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ -คณิต ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการ และความสามารถในการตัดสินใจ 



๒๘ 
 

๔) นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และ 
การสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒  ร้อยละ ๙๐ 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

 ๗,๒๐๐ ๒๑,๖๘๐ ๗,๑๒๐ ๓๖,๐๐๐ มิ.ย. ๖๔.- 
มี.ค. ๖๕ 

ครูวสุ  

๒ กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย ์ - - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ครูพิมพิมล  

๓ กิจกรรม สอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Best Practice 

- - - - ตลอดปีการศึกษา  
๖๔ 

ครูมณฤดี  

 รวม - - - ๓๗,๕๐๐   

๕.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

๑)  นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน ๕๐ คน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๕/๑  ,๖/๑  ร้อยละ ๘๐  ได้รับการ
พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น โดยใช้เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจ 

๒) นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน ๕๐ คน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๕/๑  ,๖/๑  ร้อยละ ๘๐  มีผลการ
ประเมิน การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อย
ละ  ๘๐  ขึ้นไป 

๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทย์-คณิต ทุกคนได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดย
อาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

๔) นักเรียนร้อย ละ ๘๐ สามารถฝึกวางแผนการเขียน 
สรุปความรู้จากการเรียนโดยใช้ผังความคิดได้   

 
-การนำเสนอโครงงาน 
-สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-ทดสอบ ก่อนและหลัง
จัดกิจกรรม 
-รายงานผลการจัด
กิจกรรม สอบถาม
ความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 
-ชิ้นงาน  
- การสังเกต  
- ทดสอบ 
- บันทึกหลังสอน  
-การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- แบบประเมิน 

 
-แบบประเมินการนำ
โครงงาน/ 
แบบประเมินโครงงาน 
 
-แบบสังเกตการร่วม
กิจกรรม 
-แบบทดสอบก่อนและ
หลังจัดกิจกรรม 
 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบสังเกต  
- แบบบันทึกหลังสอน   
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 



๒๙ 
 

 
เชิงคุณภาพ 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 

๒) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมี
ทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทย์-คณิต ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการ และความสามารถ
ในการตัดสินใจ 

๔) นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และ 

การสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒  
ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน 
 

-แบบประเมินกระบวนการ
ทำงาน 

 
 
 
 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
     ๒)  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดในระดับดีขึ้น 
     ๓)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
๑. ชื่อ โครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย  
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เชิงปริมาณ   
         ๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

   จำนวน ๕๐ คน ให้ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมอบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         ๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๐ คน ให้มีความสามารถใน 
             การการคิด แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
         ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 



๓๐ 
 
         ๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้สามารถ ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการ 
             เรียนรู้ (Best Practice) ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
             ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
         ๕. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ที่เรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพ้ืนฐานในการทำหนังสือเล่มเล็ก  และสามารถ  
             นำไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

๖. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอและ 
   มีประสิทธิภาพและนักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน การคิด 

      ๒.๒  เชิงคุณภาพ    
         ๑. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนให้การ 
    เข้าร่วมกิจกรรมอบโครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
         ๒. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
             มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ิมข้ึน 
             หลังการอบรม 
        ๓. นักเรียนสามารถ พัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  
             ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        ๔. นักเรียนสามารถ ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
             (Best Practice) รอ้ยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และได้รับการ 
             พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
        ๕. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพ้ืนฐานในการทำหนังสือเล่มเล็ก  และสามารถนำไป 
            ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
        ๖. นักเรียน มีสื่อ  วัสดอุุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอและ 

  มีประสิทธิภาพและนักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิด 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๒.   ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
กิจกรรมกิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์            



๓๑ 
 
 ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง       ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                ๑) กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์     
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาววสุ  เที่ยวแสวง   
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        มิ.ย.-กค. ๒๕๖๔ 
                    สรุป    (  )  ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด   
                                        สาเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                       
                    (      )   ใช้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
                     ๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ : SPhM สร้างสรรค์ศาสตร์นวัตกรรมวิชาการจากโรงเรียนสู่
ชุมชน 
       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนนบพิตำวิทยา  
       งบประมาณ   ๔,๕๐๐  บาท 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด   
                  (    )  ใช้งบประมาณจากงบกลาง  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
                    ๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน  ดำเนินการโดยการบูรณาการผ่านกิจกรรม
การเรียนเรียนการสอน รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS ) ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)     
                            ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาววสุ  เที่ยวแสวง   
ใช้งบประมาณในการพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานผ้ามัดย้อม ในการพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นของนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาเป็น นวัตกรรมของโรงเรียน ใช้งบประมาณกิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์   จำนวน   ๘,๕๐๐  บาท  
                     สรุป  (     )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (  ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสาตุ 
                                       งบประมาณท่ีใช้       ๘,๕๐๐         บาท                                                     
                            (  )   ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด       
                                    สาเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
นักเรียนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนบพิตำวิทยา  .                                                
               ๒)  กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย์       
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางพิมพิมล พรหมลักษณ์  
                    ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ย. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕ 
                       สรุป  (     )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (  ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสาเหตุ 
                                         งบประมาณท่ีใช้       ๑,๕๐๐         บาท                                                     
            (      )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

      ๓)  กิจกรรม สอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) 
                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ 



๓๒ 
 
                    สาเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
                    สรุป    (  ) ดำเนินการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  บูรณาการการในรายวิชาต่างๆใน
กิจกรรมการเรียนการการสอน 
                                        สาเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                       
                    (      )   ใช้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  
 ๔.๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ ............๓๗,๕๐๐.................... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ...............๘,๕๐๐..................  บาท 
        คงเหลือ    ........... ๒๙,๐๐๐ ...................  บาท 
  สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 

๑)  กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์                          จำนวน    -       คน 

๒) กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ : SPhM สร้างสรรค์ศาสตร์ 
นวัตกรรมวิชาการจากโรงเรียนสู่ชุมชน            จำนวน   ๒๕๐  คน 
๓)  กิจกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ                                   จำนวน   ๓๐    คน 

๔)  กิจกรรมโครงงานจัดการขยะในชุมชน ในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                จำนวน    ๓๐    คน 

๕)  กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย์                                                         จำนวน       -    คน 

๖) กิจกรรมสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice)  
                                                                      จำนวน   ๕๔๒     คน 

๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๓.๑  เชิงปริมาณ   
        ๑. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖จำนวน ๕๐   คน ที่
ได้รับการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 
        ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสาร
โดยการพดู หรือเขียน ตามความคิดของตนเอง 
        ๓. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์  โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ   สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
     
 
    
 
 

 
ไม่ได้

ดำเนินการ 



๓๓ 
 

          ๔. นักเรียนที่ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Best Practice) ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  ๕. นักเรียนเรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพ้ืนฐานในการทำหนังสือ
เล่มเล็ก  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

๖. นักเรียนทุกคน ได้ใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเขียน และการ
สื่อสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิด 
      ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
         ๑. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         ๒. นักเรียนที่ได้รับการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด  สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผลมี
ทักษะในการคิิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้อย่างมีสติ  มีทักษะ
ในการทำงาน   
         ๓. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีจินตนาการ มี  วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การจัดการ และความสามารถในการตัดสินใจ 
         ๔. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่เรียนใน ๘ กลุ่มสาระวิชา ร้อยละ ๘๐ 
มีทักษะพ้ืนฐานในการสรุป  ความรู้เป็นผังความคิด 
         ๕. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ ๘๐ ที่เรียน ๘ กลุ่มสาระวิชา 
เขียนไม่คล่องมีทักษะในการเขียน   ได้เพ่ิมขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
     

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
   เชิงปริมาณ   
    ๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี 

   ๒. นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการประดิษฐ์ผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ สามารถสร้างอาชีพหารายได้
เสริมระหว่างเรียนและพัฒนาต่อเนื่องได้ 



๓๔ 
 
    ๓. นักเรียนทุกคน สามารถวางแผน ออกแบบ จัดทำผ้ามัดย้อม และนำเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) ได ้
   เชิงคุณภาพ   
    ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างชิ้นงานจากการประดิษฐ์ผ้ามัดย้อมได้ คนละ  ๑  ชิ้น และได้รับการ
พัฒนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้ามัดย้อมจากประ ในระดับ ดี 
    ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถวางแผนออกแบบ จัดทำผ้ามัดย้อมจากประ และนำเสนอผลงานของ
ตนเอง (Portfolio) ในระดับ ดี 
            ๕. สถานศึกษาสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน อย่างเป็น 
รูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ร้อยละของเป้าหมาย 
 เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
กิจกรรมอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์             

๕๐  ไม่ได้ดำเนินการอบรม 
จัดกิจกรรมผ้ามัดย้อม 
อบรมนักสืบสายน้ำ 
 แทน จำนวน  ๕๐ 

๑๐๐ 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 
: SPhM สร้างสรรค์
ศาสตร์นวัตกรรมวิชาการ
จากโรงเรียนสู่ชุมชน 

๒๕๐ ๒๕๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ  

๖๐ ๓๐ ๕๐ 

กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย์                                                         ๖๐ ไม่ได้ดำเนินการ - 
กิจกรรมสอนโดยฝัง
ความคิด ๘ กลุ่มสาระ

๕๔๒ ๓๐๐ ๕๕ 



๓๕ 
 
การเรียนรู้ (Best 
Practice)  

 
 

 

 

 

 

๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
      ปัญหา อุปสรรค 

     ๑) ระยะเวลาไม่เอ้ืออำนวยในการจัดกิจกรรมเนื่องจากระยะเวลาไม่เหมาะสม 
       ข้อเสนอแนะ 
 - 
      ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น 
๒) นักเรียนสามารถทำผ้ามัดย้อมได้ และมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ 
          ๓)  มีความรู้และประสบการณ์ในการทำผ้ามัดย้อม  และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไป 
 ๔.)  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน ครู  มีสื่อในการสอน โรงเรียนมี การบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้คุณภาพ 
โรงเรียนดีขึ้น  ตลอดจน  ครู มีนวัตกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมคีุณภาพในการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
 
 
 
 
 

๕. โครงการนักเรียน ๑ คน ๑ นวัตกรรม 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๕ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๒  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๓ กิจกรรม เนื่องจาก ..อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙...... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม - - - สำเร็จ  
๒ ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  
๓ งานช่างเพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - สำเร็จ  
๔ หนังสือเล่มเล็ก ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  
๕ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษา

ในอนาคต 
-  - ไมส่ำเร็จ  

 

๕. โครงการ นักเรียนหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
       มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นที่ ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  



๓๗ 
 

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึงเต็ม

ศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 



๓๘ 
 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔) 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดวิสัยทัศน์ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มี
จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ” โดยมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุ ผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 



๓๙ 
 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  ตามนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก้านการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากข้ึน 
 โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต   จึงส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ างนวัตกรรม 
สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ จึงขอนำเสนอโครงการ นักเรียน ๑ คน ๑ นวัตกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑ คน ๑ นวัตกรรม ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
หนังสือเล่มเล็ก งานช่างเพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงาน และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษาในอนาคต 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
      ๒.๒. เพื่อให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น นำเสนอข้ันตอนการทำได้ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 ๒.๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็กในรายวิชาการเขียน   
      ๒.๕. เพ่ือให้นักเรียนเรียนวิชาการเขียนมีพ้ืนฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
      ๒.๖. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  
และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา   
       ๒.๗. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาพัฒนาความสามารถทางด้านงานช่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      ๒.๘. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางงานช่าง และได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 



๔๐ 
 
      ๒.๙. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบ สร้างและปรับปรุงในงานช่าง 
และสามารนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     ๒.๑๐. เพื่อแนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
วางแผนออกแบบ  จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง(Portfolio) เพ่ือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต 
 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 
     ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
  ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ สามารถใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น 
  ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
  ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็ก  ในรายวิชาการ
เขียน   
  ๕. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียน ร้อยละ ๘๐ มีพ้ืนฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถ
นำไป 

ประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
  ๖. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์งานช่างคนละ ๑ ชิ้นงาน 

๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ วางแผน ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
   ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น และนำเสนอข้ันตอนการ 
  สร้างชิ้นงานได้   
  ๓. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ้น 

๔. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และ
การสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒ 

๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของความสนใจทางด้านงานช่าง 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุงานช่าง ในระดับ ดี 
๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ สามารถวางแผนออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของ

ตนเอง (Portfolio) ในระดับ ดี 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  



๔๑ 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑. หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม - - - - พ.ค. ๒๕๖๔ - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

นางสาววิจิตรา  มี
วาสนา 

๒. ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ พ.ค. ๒๕๖๔ - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

นางสุพรพรรณ รัก
จันทร์ 

๓. งานช่างเพ่ือประดิษฐ์
ชิ้นงาน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พ.ค. ๒๕๖๔ - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

นายสถิตย์ รัตนสิงห์ 

๔. หนังสือเล่มเล็ก - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พ.ค. ๒๕๖๔ - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ 

๕. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
การศึกษาในอนาคต 

- - - - พ.ค. ๒๕๖๔ - 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 

รวม - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐   
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
สามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
     ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ สามารถใช้งานได้ คน
ละ ๑ ชิ้น 
     ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
นาฏศิลป์ 
     ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้กระบวนการสรุปงาน
แบบหนังสือเล่มเล็ก  ในรายวิชาการเขียน   
     ๕. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียน ร้อยละ ๘๐ มีพื้นฐานใน
การทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
รายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

 
- สอบถาม 
 
- การนำเสนอชิ้นงาน 
 
- ผลงานนักเรียน 
 
- ประเมินกระบวนการ
ทำงาน 
- ประเมินกระบวนการ
ทำงาน 
 
- ผลงานนักเรียน 
 

 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบการนำเสนอชิ้นงาน 
 
-แบบสำรวจผลงาน
นักเรียน 
- แบบประเมินกระบวน 
การทำงาน 
- แบบประเมินกระบวน 
การทำงาน 
 



๔๒ 
 

     ๖. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
งานช่างคนละ ๑ ชิ้นงาน 
     ๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ วางแผน 
ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง (Portfolio) 
 

- ประเมินกระบวนการ
สร้าง Portfolio 
 

 

-แบบสำรวจผลงาน
นักเรียน 
- แบบประเมิน
กระบวนการสร้าง 
Portfolio 
 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สร้าง
ชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
     ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ใช้งานได้ 
คนละ ๑ ชิ้น และนำเสนอข้ันตอนการสร้างชิ้นงานได้   
     ๓. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ้น 
      ๔. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความ  
ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒ 
      ๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตาม
ความถนัดของความสนใจทางด้านงานช่าง 
      ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุ
งานช่าง ในระดับ ดี 
      ๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ สามารถ
วางแผนออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) ในระดับ ดี 

 
- สอบถาม 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
- สังเกต 
-ผลงานนักเรียน 
 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกต 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
- แบบสังเกต 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    ๖.๑. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
    ๖.๒. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น นำเสนอข้ันตอนการทำ 
   ๖.๓ นักเรียนได้ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 ๖.๔. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็กในรายวิชาการเขียน   



๔๓ 
 
      ๖.๕. นักเรียนทีเ่รียนวิชาการเขียนมีพื้นฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
      ๖.๖. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และ
การสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา   
       ๖.๗. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้พัฒนาความสามารถทางด้านงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๖.๘. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางงานช่าง และได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
      ๖.๙. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบ สร้างและปรับปรุงในงานช่าง และสามารนำ
ความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     ๖.๑๐. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวางแผนออกแบบ  จัดทำ 
และนำเสนอผลงานของตนเอง(Portfolio) เพ่ือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ โรงเรียนบนบพิตำวิทยา 

 
๑. โครงการ นักเรียน ๑ คน ๑ นวัตกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
      มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นที่ ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช 



๔๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
                      กลุ่มบริหารวชิาการ  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
      ๒. เพื่อให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น นำเสนอข้ันตอนการทำได้ 
 ๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 ๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็กในรายวิชาการเขียน   
      ๕. เพื่อให้นักเรียนเรียนวิชาการเขียนมีพ้ืนฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
      ๖. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  
และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา   
       ๗. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาพัฒนาความสามารถทางด้านงานช่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      ๘. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางงานช่าง และได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
      ๙. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบ สร้างและปรับปรุงในงานช่าง 
และสามารนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     ๑๐. เพื่อแนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
วางแผนออกแบบ  จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง(Portfolio) เพ่ือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต 
 
๔. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 

 ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ สามารถใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 



๔๕ 
 
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็ก  ในรายวิชาการเขียน   
 ๕. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียน ร้อยละ ๘๐ มีพื้นฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 ๖. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์งานช่างคนละ ๑ ชิ้นงาน 
๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ วางแผน ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) 
     เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
  ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น และนำเสนอข้ันตอนการ 
  สร้างชิ้นงานได้   
 ๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ้น 
๔. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสื่อ
ความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒ 
๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของความสนใจทางด้านงานช่าง 

๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุงานช่าง ในระดับ ดี 
๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ สามารถวางแผนออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) ในระดับ ดี 
 
๕. การดำเนินการกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม การดำการกิจกรรม 

ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
๑. หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม ✓  
๒. ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์  ✓ 
๓. หนังสือเล่มเล็ก  ✓ 
๔. งานช่างเพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงาน ✓  
๕. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษาในอนาคต  ✓ 

 
๖. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 ๖.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรม พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 



๔๖ 
 
       สรุป    ( ✓ ) ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด      (   ) ไม่ตรงตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๖.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ๑๕,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณท่ีใช้จริง ๑๐,๐๐๐ บาท 
       สรุป ( ✓ ) ใช้น้อยกว่าหรือเทียบเท่าที่ตั้งไว้     (   ) ใช้มากกว่าที่ตั้งไว้ 
 ๖.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
       ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษไทย , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , การงานอาชีพ , ศิลปะ 
       นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
       สรุป ( ✓ ) ครู/นักเรียน เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 
    (      ) ครู/นักเรียน เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนดไว้ 
 
๗. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ   
     ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างชิ้นงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
     ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ สามารถใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น 
     ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
     ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็ก  
ในรายวิชาการเขียน   
     ๕. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียน ร้อยละ ๘๐ มีพื้นฐานในการทำหนังสือเล่ม
เล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
     ๖. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์งานช่างคนละ ๑ 
ชิ้นงาน 
     ๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ วางแผน ออกแบบ จัดทำ และ
นำเสนอผลงานของตนเอง (Portfolio) 
 
เชิงคุณภาพ 
     ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สร้างชิ้นงานได้ด้วย
ตัวเอง 

 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
     ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น และ
นำเสนอข้ันตอนการสร้างชิ้นงานได้   
     ๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  
๑  ชิ้น 
     ๔. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการ
อ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒ 
     ๕. ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของความ
สนใจทางด้านงานช่าง 
     ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุงานช่าง ในระดับ ดี 
     ๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ สามารถวางแผนออกแบบ 
จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง (Portfolio) ในระดับ ดี 
 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

 
๘. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

๑. เนื่องจากเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นักเรียนไม่สามารถ นำชิ้นงาน
มาปรึกษาครูได้ ผลงานที่ได้ขาดคุณภาพ 

๒. จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆหยุดชะงักลงจึงส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ
มาเรียนได้ตามปกติ 

๓. วัสดุมีราคาแพงขึ้น การจัดซื้อวัสดุไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
 
๙. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
    ๒. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ ใช้งานได้ คนละ ๑ ชิ้น นำเสนอข้ันตอนการทำ 
   ๓. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้พัฒนาความสามารถทางด้านงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบ สร้างและปรับปรุงในงานช่าง และสามารนำ
ความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

๖. โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศสู่การเรียนการสอน 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๓ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๑  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๒  กิจกรรม เนื่องจาก .....อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙........ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมพัฒนาห้อง

คอมพิวเตอร์ 
๒๐๖,๗๐๐ ๒๐๖,๗๐๐ ๐ สำเร็จ  

๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะคอม ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  
๓ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคอม ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  

 

๖. โครงการ  พัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สู่การเรียนการสอน 
    ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



๔๙ 
 

  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง

ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

  กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มบริหารทั่วไป         
  กลุ่มบริหารงบประมาณ          กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   งบประมาณ  ๒๑๙,๗๐๐  บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม ตลอดจนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ด้านความสามารถ และพัฒนาของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสาร ตามช่วงวัยเพิ่มทักษะความสามารถด้านผู้เรียนด้วยการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะตามหลักสูตรผู้เรียนต้องมีความใฝ่รู้ และจากผลการประเมินภายนอก



๕๐ 
 
รอบสี่โดย สมศ. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่
ระดับดี รวมทั้งเพื ่อการพัฒนานักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑   เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม     
     ๒.๒   เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน  
     ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   

๑)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน ๒ คน/เครื่อง 
๒)  นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
๓)  นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔)  นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ ร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๑)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน 
๒)  นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ ดี 
๓)  นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีสูงขึ้น  
๔)  นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ ร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์จน

ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ กิจกรรมพัฒนาหอ้งคอมพิวเตอร ์ - -    ๒๐๖,๗๐๐  
 

๒๐๖,๗๐๐ พ.ค.๖๔ -ธ.ค.๖๔ ครูสุภนีตา 

๒ กิจกรรมพัฒนาทกัษะคอมพวิเตอร์ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ พ.ย. ๖๔ ครูชุติมา 

๓ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน
คอมพิวเตอร์ 

- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พ.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ ครูชุติมา 

๕.  การประเมินผล 



๕๑ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที ่พร้อมใช้งานและเพียงพอกับ
ผู้เรียน ๒ คน/เครื่อง 
๒)  นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
๓)  นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔)  นักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได ้
เชิงคุณภาพ  
๑)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน 
๒)  นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ ดี 
๓)  นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
เทคโนโลยีสูงขึ้น  
๔)  นักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์จนได้รับรางวัลใน
ระดับต่าง ๆ 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สังเกตจากการ
ทำงาน 
ทดสอบ 
สอบถาม 
ทำชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
 
 

 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
     ๖.๑  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม     
     ๖.๒  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีม่ีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
     ๖.๓  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับต่าง ๆ  

 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
๑. ชื่อ พัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สู่การเรียนการสอน  
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๙๐ 



๕๒ 
 
๒. นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ ได้รับบริการของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 
๓. นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
๔. นักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษ สามารถนำความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มาใช้
ในการสร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ร้อยละ ๘๐  
      ๒.๒  เชิงคุณภาพ    
๑. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนและมี
ความพร้อมอยู่ในระดับ ดี 
 ๒. นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ ได้รับบริการของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจำวัน และสามารถใช้งานได้ อยู่ในระดับดี 
 ๓. นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในระดับดี 
 ๔. นักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษ มีการพัฒนาส่งเสริมศักยะภาพความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารมาใช้ในการสร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี 
๓.  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
๔.  ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
                ๑) กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์     
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุภนีตา กังเซ่ง   
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ 
                    สรุป    (  )  ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
                ๒) กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์  
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
                    สรุป    (  )  ไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
จึงทำไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ได้ 
                ๓) กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์  
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ 
                    สรุป    (  )  ไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
จึงทำให้ไม่มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ๒๑๙,๗๐๐ บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง  ๒๐๖,๗๐๐ บาท   
        คงเหลือ   ๑๓,๐๐๐   บาท 



๕๓ 
 
  สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
        นักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ทุกคน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๒   คน   ไปร่วม ๒   คน 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้     ( ✓)  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (✓) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่
กำหนดไว้ 
 

๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ ได้รับบริการของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 
๓. นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๔. นักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษ สามารถนำความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี 
และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มาใช้ในการสร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ร้อยละ ๘๐    

 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

เชิงคุณภาพ  
๑. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ คิด
เป็นร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนและมีความพร้อมอยู่ในระดับ ดี 
๒. นักเรียน ครู ร้อยละ ๘๐ ได้รับบริการของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และสามารถใช้งานได้ อยู่ในระดับ ดี 
๓. นักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสามารถนำความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ดี 
๔. นักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษ มีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้าน
การใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารมาใช้ในการสร้างสรรค์/
นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ในระดับ ดี 

 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

   
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่จำกัด  จึงจำเป็นต้องได้รับการจัดงบประมาณในแต่ละปี
การศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียน 



๕๔ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๕ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๔  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๑ กิจกรรม เนื่องจาก ....อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - สำเร็จ  

๒ กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียน 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ สำเร็จ  



๕๕ 
 

๓ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 

๒,๐๐๐ 
 
 

- ๒,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  

๔ กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน ๒,๐๐๐ 
 

- ๒,๐๐๐ สำเร็จ  

๕ กิจกรรมจัดระบบสอนแทน สอน
ชดเชย และสอนเสริม 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ สำเร็จ  

 
๗. โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง    ๐    ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๐ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๐ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
 ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓  มาตรฐาน) 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ข้อ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
      ข้อ ๒ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ฯ 

       ข้อ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ข้อ ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อ ๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๕๖ 
 

 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

           กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง
เต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
           กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ          ๐  กลุ่มบริหารทั่วไป         
      ๐ กลุ่มบริหารงบประมาณ            ๐  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ๐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐   บาท 
 

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



๕๗ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึงความพยายามในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพตรงตามตัวชี้วัด  สมรรถนะ ๕ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘  ด้านตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา วางแผนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม่ีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง และยกระดับผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังต่ำอยู่ให้
สูงขึ้น ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ โดยศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำผลวิเคราะห์มา
วางแผนแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกคนเต็มศักยภาพ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการสอนแทน สอนเสริมให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มี
โครงการนี้ขั้นมา  
 
๒.  วัตถุประสงค ์(สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
๑. เพ่ือพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

๒. เพ่ือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา  

๓. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ         
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคนได้เรียนปรับพ้ืนฐาน 

๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข    
๖. เพ่ือจัดระบบให้มีการสอนแทน สอนชดเชยและสอนเสริมชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ได้

ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 

๑.  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่มีผลการเรียน ๐ ,ร ,มผ  
๒.  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์และการสื่อความ  

ตามมาตรฐานการศึกษา 

๓.  นักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

๔.  ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ        
          ๕.  นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เรียนปรับพ้ืนฐาน 



๕๘ 
 
          ๖.  จัดระบบให้มคีรสูอนแทน สอนชดเชยและสอนเสริมชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ได้ครบ
ตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 
๑.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาในระดับสูง

ขึ้น 

๓.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๔.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
           ๕. ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๕ 

 ๖. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้เรียนปรับพื้นฐาน 

 ๗. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความพึงพอใจในการเรียนปรับพื้นฐาน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ๘. นักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวาง 

 ๙. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวางและมีชั่วโมงเรียน
ครบครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

๑๐. นักเรียนทุกระดับชั้นมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือวางแผนดำเนินการ 

    เม.ย.๒๕๖๔ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒ ขออนุมัติโครงการ     เม.ย.๒๕๖๔ ครธูนาภรณ์ 
๓ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่

กำหนด ดังนี้ 
      

๓.๑ 
 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

- - - ๘,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 
 ๒๕๖๔ 

ครูธนาภรณ์ 
 
 



๕๙ 
 

๘ กลุ่มสาระ 
๓.๒ 
 

 

ติดตามนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียน 
 

- ๓,๐๐
๐ 

- ๓,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๔ 

ครูธนาภรณ์ 
 
 

๓.๓ 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) 
 

  
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๔ 

ครูสบาย 
 
 

๓.๔ 
 

สอนปรับพื้นฐาน 
 

  
๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๔ 

ครูศิริกานต์ 
 

๓.๕ จัดระบบสอนแทน สอน
ชดเชย และสอนเสริม 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๔ 

ครพิูชญา
ภรณ์ 

๔ ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ตามตัวชี้วัด/ประเด็นการ
พิจารณา เชิงคุณภาพ 
ภาพรวมของโรงเรียน ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

   - ต.ค. ๒๕๖๔ 
และ  
มี.ค. ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๕ รวบรวมสรุปคุณภาพ
ผู้เรียนตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ทุกกิจกรรมเป็นภาพรวม
ของโรงเรียน 

   - มี.ค. ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๖ นำข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
แล้วหาแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

    มี.ค. ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ 

 

 
 
๕.  การประเมินผล 



๖๐ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
โดยไม่มีผลการเรียน ๐ ,ร ,มผ  
๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การคิดวิเคราะห์และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา 

๓. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

๔. ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๕.. นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคนได้เรียนปรับพื้นฐาน 
๖. นักเรียนทุกระดับชั้นมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับสถานศึกษาในระดับสูงขึ้น 
๓  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่มีปัญหาด้าน
การเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

๕.ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๕ 
๖.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้เรียน
ปรับพื้นฐาน 

 
-ทดสอบ 
 
ทดสอบ/สังเกต 
 
-ทดสอบ 
-สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- สังเกต /บันทึก 
 
-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 
-บันทึกการสอน
แทน/ชดเชยlสอน
เสริม 
 
 
 
-สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
- ทดสอบ 
 
- สังเกต 
- การบันทึก 
 
  - สังเกต  
  - การบันทึก 
 

 
-แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบ/สังเกต 
 
-แบบทดสอบ 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-แบบประเมิน 
 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
-แบบทดสอบ 
- แบบรายงานผล 
บันทึกการสอนแทน/

ชดเชยlสอนเสริม 
 
 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
-แบบรายงาน
กิจกรรม 
 



๖๑ 
 

๗.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความพึง
พอใจ ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๘. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจาก
บทเรียนอย่างกว้างขวางและมีชั่วโมงเรียนครบครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 
 
 
บันทึกการสอน

แทน/ชดเชยlสอน
เสริม 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
-แบบทดสอบ 
 
บันทึกการสอนแทน/

ชดเชยlสอนเสริม 
 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
   ๒.นักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

   ๓.ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและสามารถใช้สื่ออย่างเหมาะสมสมกับ 
      เนื้อหาวิชา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. นักเรียนชั้น ม.๑ ได้เรียนปรับพื้นฐานทุกคน 
   ๕. นักเรียนชั้น ม.๑ ได้เรียนปรับพื้นฐานสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข    
   ๖. นักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวาง 
   ๗. นักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวางและมีชั่วโมงเรียนครบครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

๑. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

๒. วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
        ๒. เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา  
        ๓. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ         
        ๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนปรับพื้นฐานและเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข    



๖๒ 
 
        ๕. เพื่อจัดระบบให้ครูมีการสอนแทน สอนชดเชยและสอนเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีชั่วโมงเรียนครบ
ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
    เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
      เชิงปริมาณ   
        ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
        ๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์และการสื่อความตาม
มาตรฐานการศึกษา 
        ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปที่มีปัญหาด้านการเรียน มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาโดยไม่มีผลการเรียน ๐ ,ร ,มผ 
        ๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้  
        ๕. นักเรียนชั้น ม.๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ได้รับการส่งเสริมให้เรียนปรับพื้นฐาน 
        ๖.  ครูทุกคนมีการสอนเสริม สอนแทน และสอนชดเชย ชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ได้ครบตาม
โครงสร้างของหลักสูตร 
 
      เชิงคุณภาพ   
        ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสูงขึ้น 
        ๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์และการสื่อความตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป 
        ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ขึ้นไป  ที่มีปัญหาด้านการเรียนได้ซ่อมเสริมและผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา โดยไม่มีผลการเรียน ๐ ,ร ,มผ 
        ๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ   
        ๕.นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ได้เรียนปรับพ้ืนฐานและเรียนรู้การอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีความสุข            
        ๖. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวางและมีชั่วโมงเรียนครบตาม
โครงสร้างของหลักสูตร 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
    กลุ่มบริหารวิชาการ  
๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 



๖๓ 
 
 ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       สรุป  (  /   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ  .............๘,๐๐๐...........บาท 
       งบประมาณท่ีใช้จริง   ...............๘,๐๐๐........  บาท 
      คงเหลือ                 .................-……..........บาท 
       สรุป  (   /  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้  (    )  ไม่ได้ใช้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
       นักเรียนทุกคน 
       เป้าหมาย  จำนวน  ๕๔๗   คน   เขา้ร่วม ๕๔๗   คน 
      สรุป  นักเรียนเข้าร่วม  (   ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้    (  /  )   เท่าท่ีกำหนดไว้ 
                       ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วม (    ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / )  เท่าท่ีกำหนดไว้ 
 
 กิจกรรม  ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน  

๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       สรุป  (  /   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ   .....๓,๐๐๐..........บาท 
       งบประมาณที่ใช้จริง   ...............-...........  บาท 
      คงเหลือ                 .....๓,๐๐๐..........บาท 
       สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้  (   /  )  ไม่ได้ใช้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
       นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 
       เป้าหมาย  จำนวน  ๑๗๗   คน   เขา้ร่วม ๑๗๗   คน 
      สรุป  นักเรียนเข้าร่วม  (    ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้    (  / )   เท่าท่ีกำหนดไว้ 
                       ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วม (    ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( /)  เท่าท่ีกำหนดไว้ 

กิจกรรม....พัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        สรุป  (  /   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ        ..........๒,๐๐๐....... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ...............-...........  บาท 
        คงเหลือ           ๒,๐๐๐   บาท 
        สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้  (   /  )  ไม่ได้ใช้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 



๖๔ 
 
        ครูผู้สอน   ๒  คน และนักเรียน  ๑๕๐  คน 
       เป้าหมาย  จำนวน  ...๑๕๒..   คน   ไปร่วม ....๑๕๒....   คน 
       สรุป  นักเรียนเข้าร่วม  (   ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้    ( /  )   เท่าท่ีกำหนดไว้ 
                       ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วม (    ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( /)  เท่าท่ีกำหนดไว้ 
 
  กิจกรรม  สอนปรับพ้ืนฐาน 

๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ๑ เม.ย.๖๔-๑๖ พ.ค. ๖๔ 
       สรุป  (      )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (  /  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ..........๒,๐๐๐....... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............-...........  บาท 
        คงเหลือ          ๒,๐๐๐   บาท 
       สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้  (   /  )  ไม่ได้ใช้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
       นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ทกุคน 
       เป้าหมาย  จำนวน  .....๑๓๑......   คน   ไปร่วม .....-..........   คน 
       สรุป  นักเรียนเข้าร่วม  (   ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้    (   )   เท่าท่ีกำหนดไว้ 
                       ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วม (    ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้  (  )  เท่าท่ีกำหนดไว้ 
 

กิจกรรม  จัดระบบการสอนแทน สอนชดเชย และสอนเสริม 
๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       สรุป  (  /   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ...............-............ บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............-...........  บาท 
        คงเหลือ   ............................ บาท 
       สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้  (   /  )  ไม่ได้ใช้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
       ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคน 
       เป้าหมาย  จำนวน  ....๕๗๙....   คน   ไปร่วม .....๕๗๙......   คน 
      สรุป  นักเรียนเข้าร่วม  (   ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้    ( /  )   เท่าท่ีกำหนดไว้ 
                       ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วม (    ) น้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / )  เท่าท่ีกำหนดไว้ 
 
๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 



๖๕ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ 

    ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปมผีลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม 

        หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  

    ๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        การคิดวิเคราะห์และการสื่อความตามมาตรฐานการศึกษา 

    ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยไม่มี 
        ผลการเรียน ๐ ,ร ,มผ 

    ๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        (DLIT) ใช้  
    ๕. นักเรียนช้ัน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับ 

        การส่งเสรมิให้เรยีนปรับพื้นฐาน 
    ๖. ครูทุกคนมีการสอนเสริม สอนแทน และสอนชดเชย ช่ัวโมงเรยีนของ 

        นักเรียนทุกระดับชั้นใหไ้ด้ครบตามโครงสร้างของหลักสตูร 

เชิงคุณภาพ   
    ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินสมรรถนะสำคญัตาม 

        หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั 

        สถานศึกษาสูงข้ึน 

    ๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        การคิดวิเคราะห์และการสื่อความตามมาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้น
ไป 
    ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเรียนได้ซ่อมเสริมและ 

        ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยไม่มี 
        ผลการเรียน ๐ ,ร ,มผ 

    ๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (DLIT) ใช้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ   
    ๕. นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้เรียน 
        ปรับพื้นฐานและเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข            
    ๖. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่าง 
        กว้างขวางและมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
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๖๖ 
 
๖. ปัญหา อุปสรรค  
 ๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียน
การสอนปกติในสถานศึกษาได้ ต้องเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์และออนแฮนด์ นักเรียนบางคนขาดการเอาใจ
ใส่ในการเรียน และความมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เข้าเรียน ทำให้มีงานค้างสะสมมาก   

๒. ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนไม่เสถียรทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในบางชั่วโมง 
๓. งดกิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙            

      ข้อเสนอแนะ 
1. การมอบหมายงานให้นักเรียนทำควรให้เสร็จในชั่วโมงเรียน และควรมีการวัดและประเมินผลตาม 
ตัวชี้วัดด้วยวธิีที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง 
2. โรงเรียนกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยผู้ปกครองร่วมกันวางแนว 
การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมกันกำหนดขึ้นเองในการดูแลแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน 
๓. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการกำกับติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยสอบถามครูผู้สอน

หรอืครูที่ปรึกษาเพ่ือให้นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 ๔.  ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม/โครงการ 
        ๑.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสูงขึ้น 
        ๒.  นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา  
        ๓.  ครมูีการสอนแทน สอนชดเชยและสอนเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓ ม.๖ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๖  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๐ กิจกรรม เนื่องจาก ................................................................. 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมพัฒนา/ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.๓  จำนวน 
๔ กลุ่มสาระ  ม.๖ จำนวน ๕ 
กลุ่มสาระ 

๑๘,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐   สำเร็จ  

๒ กิจกรรมเทคนิคพิชิต GAT ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐   สำเร็จ  
๓ กิจกรรมทดสอบ PRE – O - NET     -        -     สำเร็จ  
๔ กิจกรรมทดสอบ O-NET ม.๓     -        -     สำเร็จ  
๕ กิจกรรมทดสอบ ข้อสอบ

มาตรฐานกลาง ม.๑ และม.๒ 
๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   สำเร็จ  

๖ กิจกรรมติวเข้ม O  - NET ม.๓ 
และ ม.๖  

    -        -     สำเร็จ  



๖๘ 
 
 

๘. โครงการ พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ และการดำเนินการทดสอบระดับชาติ ม.๓ ม.๖ 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง        ใหม ่

สนองมาตรฐานการศึกษา 
      มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. ๑. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย      
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.๓  
๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓  

๑) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ 
๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ ม. ๖   

๑) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ 
๓.  ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย      
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  



๖๙ 
 
       นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  
       ข้อที ่ ๑.  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       ข้อที่  ๒.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูม่าตรฐานสากล 

        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึง เต็มศักยภาพ 

        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบรหิารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ    ๕๕,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย  
สำคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในเป็นการยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งระบุไว้ใน 
กลยุทธ์ที ่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้  สถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี  ที่ ๖ จากการทดสอบ
ระดับชาติ(O–NET) เพ่ิมข้ึน   



๗๐ 
 
          โรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ เพิ่มผลสอบระดับประเทศ (O–NET) ขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O–NET ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๕ กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) โดยมี เป้าหมายโครงการมี
ผลการสอบ O–NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓   
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
     ๒.๑.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)      
     ๒.๒.เพ่ือนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
     ๒.๓  เพื่อนักเรียนชั้นม.๑ และม.๒ ได้รับการพัฒนาการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสพม.
นครศรีธรรมราช     
     ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคนได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
     ๒.๕.เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมและเข้าใจการทำข้อสอบ GAT 
     ๒.๖. เพื่อพัฒนา และยกระดับคะแนนผลการสอบ GAT ให้สูงขึ้น 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ   
           ๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดทั้ง ๕ กลุ่มสาระตามแนวข้อสอบระดับชาติ 
           ๒. นักเรียนระดับชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ(O-NET) ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
           ๓. นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
           ๔. นักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสพม.นครศรีธรรมราช 
           ๕. นักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
          ๖. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการสอบ GAT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
         ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ อย่างน้อย ร้อยละ ๐.๓ ทั้ง ๕ 
กลุ่มสาระ ทั้งม.๓ และ ม.๖ 
        ๒. จัดดำเนินการจัดให้นักเรียนชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ(O-NET) ได้รับการทดสอบ ให้
มีคุณภาพดีมาก 
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        ๓. จัดดำเนินการประสานงานให้นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้มี
คุณภาพดีมาก 
        ๔. จัดดำเนินการประสานงานนักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลางสพม. นครศรีธรรมราช ให้มีคุณภาพดีมาก 
        ๕  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
        ๖. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความพึงพอใจในการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับดีมาก 
         ๗. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้พร้อมที่จะทดสอบ GAT   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ พัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
O-NET ม.๓  จำนวน ๔ กลุ่ม
สาระ  ม.๖ จำนวน ๕ กลุ่ม
สาระ 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวพนิดา  
อินณรงค์ 

๓ กิจกรรมทดสอบระดับชาติ 
(o-net ม. ๓,๖) สอบ
มาตรฐานกลาง ม.๑ และม.๒ 

 ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ ภาคเรียนที่ ๒ นางสาวพนิดา  
อินณรงค์ 

๒ เทคนิคพิชิต GAT  ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐ สิงหาคม ๖๔ นางอำนวย  รักเถาว์ 
๖ ติว O  - NET ม.๓ และ ม.๖  ๒๑,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐  ๓๕,๐๐๐ ภาคเรียนที่ ๒ นางสาวศริิกานต์  

บรมสุข 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดทั้ง ๕ กลุ่มสาระ
ตามแนวข้อสอบระดับชาติ 
 
 
๒. นักเรียนระดับชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ(O-
NET) ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
๓. นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-
NET)  
๔. นักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลางสพม.นครศรีธรรมราช 
๕. นักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคนได้รับการสอนเสริม
เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๖. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจใน
การสอบ GAT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เชิงคุณภาพ  
  ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงจากปีการศึกษา 
๒๕๖๓ อย่างน้อย ร้อยละ ๐.๓ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ ทั้งม.๓ และ ม.๖ 
 ๒. จัดดำเนินการจัดให้นักเรียนชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) ได้รับการทดสอบ ให้มีคุณภาพดีมาก 
  ๓. จัดดำเนินการประสานงานให้นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้อง
ได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้มีคุณภาพดีมาก 
  ๔. จัดดำเนินการประสานงานนักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้อง
ได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสพม. นครศรีธรรมราช ให้
มีคุณภาพดีมาก 

 
- ทดสอบข้อสอบ O 

– NET 
 
 

ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 
 
 
-สังเกตการมีส่วนร่วม 

แบบทดสอบ O – 
NET จากปี
การศึกษาท่ี ก่อน
หน้า 
 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบตรวจสอบ
รายชื่อ 
-แบบรายงานผล 
 

 
 



๗๓ 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 
  ๕. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับ
การสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ๖. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความ
พึงพอใจในการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)อยู่ในระดับดีมาก 
  ๗.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้พร้อมที่จะ
ทดสอบ GAปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  

 
รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 ๑. ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และการดำเนินการทดสอบระดับชาติ 
 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมและเข้าใจการทำข้อสอบ GAT 

 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์      กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ทดสอบ PRE –O-NET  
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ภาคเรียนที่  ๒ 
  สรุป  (  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (   )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๑๐,๐๐๐            บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -                    บาท 
        คงเหลือ    ๑๐,๐๐๐            บาท 
             สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  /  )  ไม่ได้ใช้ 
  กิจกรรมทดสอบระดับชาติ ม.๓ ม.๖ และทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.๑ , ม.๒ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
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  สรุป  ( /  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๒,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -             บาท 
        คงเหลือ    ๒,๐๐๐   บาท 
             สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( / )  ไม่ได้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคพิชิต GAT 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไมไ่ด้ดำเนินการกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ    ๘,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง                  บาท 
        คงเหลือ      ๘,๐๐๐    บาท 
             สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( / )  ไม่ได้ใช้ 
  กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.๓,ม.๖ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไมไ่ด้ดำเนินการกิจกรรม 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ธันวาคม  ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
  สรุป  ( /  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ    ๓๕,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง      ๑๓,๓๖๐   บาท 
        คงเหลือ        ๒๑,๖๔๐    บาท 
             สรุป  ( /  ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  )  ไม่ได้ใช้ 
 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ทดสอบ PRE –O-NET  
         นักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน  ๕๔๒  คน   
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๒๔   คน    
 สรุป  (  )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    (    )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
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                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
  กิจกรรมทดสอบระดับชาติ ม.๓ ม.๖ และทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.๑ , ม.๒ 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๙๓  คน 

        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๑๐   คน   ไปร่วม   ๑๐   คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    ( /  )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคพิชิต GAT 
        นักเรียนทุกระดับชั้นม.๖  จำนวน  ๕๑  คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๒   คน   ไปร่วม      คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
  กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.๓,ม.๖ 
        นักเรียนทุกระดับชั้นม.๖  จำนวน  ๙๓  คน  เข้าร่วม  ๙๓  คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๒๔   คน   ไปร่วม   ๒๔   คน 
 สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้    ( /  )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
                  (   )  ครูผู้รับผดิชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( /  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดทั้ง ๕ กลุ่มสาระตาม
แนวข้อสอบระดับชาติ  

 
 
✓ 
✓ 

 
✓ 

 
 



๗๖ 
 

๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
๓.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
๔.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ทุกคนต้องได้รับ
การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง สพม.นครศรีธรรมราช 
๕.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ที่มีความ
ประสงค์ทะทดสอบระดับชาติ O-NET จะได้รับการสอนเสริมทุกคน 
๖.  นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการ
สอบ  GAT ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ อย่างน้อยร้อยละ ๐.๓ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ ทั้งมัธยมศึกษาปีที่  
๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
๒. ดำเนินการจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ที่มีความประสงค์จะทดสอบ
ระดับชาติได้รับการทดสอบ ให้มีคุณภาพดีมาก 
๓. ประสานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความประสงค์จะทดสอบ
ระดับชาติได้รับการทดสอบให้มีคุณภาพดีมาก 
๔. ประสานและดำเนินการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ทุกคนได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  สพม.
นครศรีธรรมราช ให้มีคุณภาพดีมาก 
๕. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  

 
 
✓ 

 
 
 
รอผลการ
ทดสอบ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

 

✓ 
 

 
✓ 

 
 

 
 
 

 

 

 

✓ 
 

 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๖.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีความพึงพอใจในการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET อยู่ในระดับมาก 
๗.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ร้อยละ ๗๐  มีความรู้พร้อมที่จะทดสอบ 
GAT  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

✓ 
 

 

 

 

 
 
✓ 
 



๗๗ 
 

 

 

๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
  ๖.๑ ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์บางรายการได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

๙. โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๒  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๔ กิจกรรม เนื่องจาก ......เกิดสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙........ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

๑ กิจกรรมปลูกพืชผักสวนตัว ๒๐,๐๐
๐ 

๒๐,๐๐๐ - สำเร็จ  

๒ กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐
๐ 

๑๐,๐๐๐ - ไม่สำเร็จ  

๓ โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ๘,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  
๔ การทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่

ความพอเพียง) 
๕,๐๐๐ - - สำเร็จ  

 

๕ กิจกรรมทักษะการปั้น ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  
๖ กิจกรรมนบพิตำวิทยาวิชาการ 

Open house 
๘๐,๐๐

๐ 
- ๘๐,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  

 

๙. โครงการสานต่อศาสตร์พระราชสู่การพัฒนาอาชีพ 
    ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



๗๘ 
 
             มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                               ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 



๗๙ 
 

  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   งบประมาณ     ๑๒๖,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๘๐) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาที่สำคัญยิ่ง ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มี
ความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกลและเน้นความยั่งยืนยาวนาน หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา มีจำนวน 
๒๓ ข้อ ๑) จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ ๒) ระเบิดจากภายใน ๓) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๔) ทำ
ตามลำดับขั้น ๕) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๖) ทำงานแบบองค์รวม ๗) ไม่ติดตำรา ๘) รู้จักประหยัด เรียบ
ง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ๙) ทำให้ง่าย ๑๐) การมีส่วนร่วม ๑๑) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม ๑๒) บริการที่จุดเดียว 
๑๓) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ๑๔) ใช้อธรรมปราบอธรรม  ๑๕) ปลูกป่าในใจคน ๑๖) ขาดทุนคือกำไร ๑๗) การ
พึ่งพาตนเอง ๑๘) พออยู่พอกิน ๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ๒๑) ทำงานอย่างมี
ความสุข ๒๒) ความเพียร และ ๒๓) รู้ รัก สามัคคี เราสามารถนำศาสตร์พระราชาเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ดำรงชีวิต ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ และพัฒนาอาชีพ 
ซ่ึงการพัฒนาทักษะอาชีพในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง มิใช่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการแต่ขาดทักษะ 
จึงต้องพัฒนาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะอาชีพ มีพ้ืนฐานสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้จริง   
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลต่อการประกอบอาชีพที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ  
 โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์พระราชา  จึงจัดโครงการสานต่อศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพขึ้น เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาให้
นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
และพ่ึงพาตนเองดำรงอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้ดำเนินชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

     ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความพร้อมที่จะศึกษาได้ 
              ๒.๓ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 



๘๐ 
 
     ๒.๔ เพ่ือเพ่ือรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ให้กับชุมชน และหน่วยงาน 
            ที่เก่ียวข้อง 
๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  ๒. นักเรียน จำนวน ๒๑ ห้องเรียน จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดทักษะอาชีพ 
สามารถนำไปสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ๓. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
อาชีพ สามารถวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง  
             ๕. มีชั้นวางผลงานนักเรียน จำนวน ๓ ชั้น 
             ๖. นักเรียนมีดินเหนียวในการปั้นผลงาน ๑๐๐ กิโลกรัม 

   ๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของครูและนักเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  ๑ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   

 ๑. นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 
  ๒. ป้ายตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสวยงาม 
  ๓. นักเรียนเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานวางแผนแนวทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
อย่างน้อย  ๑ อย่าง  

 ๔. นักเรียนมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าของการทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 
(นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติก  และนักเรียนที่มีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๕. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๖. นักเรียน ม.๑ และนักเรียนสาระเพ่ิมวิชางานปั้นทุกคน มีทักษะการปั้น 
  ๗. ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา  

            ๘. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ โดย ผ่านการ
นำเสนอ ด้วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”  
 



๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมปลูกพืชผักสวนตัว - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

ครูศรรีักษ์ 

๒ กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

ครูสุมาล ี

๓ โลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพ 

- ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ -

มกราคม ๒๕๖๕ 

ครูอำนวย 

๔ การทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อ
สู่ความพอเพียง) 
 

- -  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

ครูสบาย 

๕ กิจกรรมทักษะการปั้น - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พฤษภาคม – 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

ครูแสวง 

๖ กิจกรรมนบพติำวิทยา
วิชาการ open house 

๑๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

ครูศรรีักษ์ 

 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 



๘๒ 
 

๒. นักเรียน จำนวน ๒๑ ห้องเรียน จำหน่ายสินค้าในตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง และเกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปสรา้งรายได้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
๓. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ ร่วมกจิกรรมตลาดนดั
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ 
๙๐ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงอาชีพ สามารถวางแผนแนวทาง
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนดั ความสนใจ
และความสามารถของตนเอง  
๕. มีชั้นวางผลงานนักเรียน จำนวน ๓ ช้ัน 
๖. นักเรียนมีดินเหนียวในการปั้นผลงาน ๑๐๐ กิโลกรัม 
๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของ
ครูและนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๑ กิจกรรม พัฒนาผู้เรยีน 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา 
๒. ป้ายตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียงมีความสวยงาม 
๓. นักเรียนเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานวางแผนแนวทางการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ อย่างน้อย  ๑ อย่าง  
 ๔. นักเรียนมีความภูมิใจ เห็นคณุค่าของการทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อ
สู่ความพอเพียง) (นักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติมวิชาช่างทำผ้าบาติก  
และนักเรียนท่ีมีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (นักเรียนท่ีเรียนวิชาเพิ่มเตมิวิชาช่างทำผ้าบาติกและ
นักเรียนท่ีมีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. นักเรียน ม.๑ และนักเรียนสาระเพิ่มวิชางานปั้นทุกคน มีทักษะ 
การปั้น 
๗. ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีท่ีผา่นมา  
๘. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์การทำงาน
เป็นหมู่คณะ โดย ผ่านการนำเสนอ ด้วยโครงงาน การศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้”  
 

- บันทึกการทำกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
- การสังเกต 
 
-สอบถาม 
 
 
 
-การสังเกต 
 
-สอบถาม 
 
 
-สอบถาม  
 
-การสังเกต   
-สอบถาม     
 
- สังเกตพฤติกรรม 
 ในการปฏิบัติงาน 
  
-ทดสอบ 
 
 
- สังเกต 

- เช็คเวลาเรียน 

 
 
-ประเมินความพึงพอใจ                                                                          

- แบบบันทึกกิจกรรม 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
- สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
-สังเกต 
 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 
 
-สังเกต 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ในการปฏิบัติงาน 
 
-แบบทดสอบ 
 
 
-สังเกตจำนวน นร. 
-แบบเช็คเวลาเรียน 
 
 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

  
 
 



๘๓ 
 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    ๒.๑ นักเรียนนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต 
    ๒.๒ นักเรียนมีโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และมีความพร้อมที่จะศึกษาได้ 
    ๒.๓ นักเรียนมีทักษะอาชีพ เป็นพ้ืนฐานที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ 
    ๒.๔ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าทางการศึกษาและผลงานวิชาการของนักเรียน 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
            ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีวิต โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
           ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และมีความพร้อมที่จะศึกษาได้ 
           ๒.๓ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 
           ๒.๔ เพ่ือรายงนความก้าวหน้าทางการศึกษา และเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับชุมชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์  กลุ่มบริหารวิชาการ  
๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา. 
  สรุป  (   ✓  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด     (  ✓ )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ..................๑๒๖,๐๐๐  ............ บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง             ......๒๕,๐๐๐..........บาท 
        คงเหลือ  ๑๐๑,๐๐๐      บาท 
  สรุป  (   ✓  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
        นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอก 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  .............   คน   ไปร่วม ...............   คน 
  สรุป  (✓)  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (  )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( ✓ ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ี
กำหนดไว้ 
 
 
 



๘๔ 
 
 
 

๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ 
          ๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 ๒. นักเรียนชั้น ม.๑-๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ร้อยละ ๑๐๐ จำหน่ายสินค้า
ในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปสร้างรายได้
ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๓. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงอาชีพ สามารถวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
 ๕.เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการทำผ้าบาติก 
(ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 
                (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มี
ความสนใจ) 
๗. นักเรียน ม.๑ จำนวนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะการปั้น 
 ๘. นักเรียนสาระเพ่ิมงานปั้นร้อยละ ๑๐๐ 
           ๙.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของ
ครูและนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

๒. นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ป้ายตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสวยงาม 
 ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานวางแผนแนวทาง
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ อย่างน้อย  ๑ อย่าง  

๖. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มี
ความสนใจ)  อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๗. มีชั้นวางผลงานนักเรียนจำนวน ๓ ชั้น 
   ๘. นักเรียนมีดินเหนียวในการปั้นผลงาน ๑๐๐ กิโลกรัม 
           ๗. ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
             ๘. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การ
ทำงานเป็นหมู่คณะ โดยผ่านการนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 
(IS) และผลงานจากการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 
 

 
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

        ๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ นักเรียนเรียนออนไลน์จึงจัดกิจกรรม
ได้ไม่เต็มที่ ได้แค่มีการเตรียมการ อุปกรณ์สถานที่ ได้สำหรับภาคเรียนต่อไป 
    ๒. นักเรียนได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงน้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ 
 

๑๑. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๑๑ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๗  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๔ กิจกรรม เนื่องจาก.เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด ๒๐๑๙... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบกับ

เป้าหมาย 
หมาย
เหตุ ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

๑ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  เนื่องจาก 
สถานการณ์โควิด ๑๙ 

 

๒ กิจกรรมวันไหว้ครู ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  เนื่องจาก 
สถานการณ์โควิด ๑๙ 

 

๓ กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - สำเร็จ  
๔ กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  

 แห่หมรับ 
๕๐๐ - ๕๐๐ ไมส่ำเร็จ  เนื่องจาก 

สถานการณ์โควิด ๑๙ 
 

๕ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - สำเร็จ  
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๖ กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ สำเร็จ  

๗ กิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - สำเร็จ  
๘ กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่นไทยใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม 
๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ สำเร็จ  

๙ กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมไทย 
ผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/
ไทยสากล 

๑๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐ ๒,๔๐๐ สำเร็จ  

๑๐ กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนบพิตำ 

- - - ไมส่ำเร็จ  เนื่องจาก 
สถานการณ์โควิด ๑๙ 

 

๑๑ กิจกรรมถ่ายภาพและวิดิทัศน์
ของโรงเรียนและชุมชน 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - สำเร็จ  

 

๑๑. โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ๑ ด้านความปลอดภัย 
 ๒ ด้านโอกาส 
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  ๓ ด้านคุณภาพ 
๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ใน   การ
แข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
          กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง  
               เต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ           กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสบาย  ทองสลัก 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
งบประมาณ  ๔๗,๕๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่ช่วยให้วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อมได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ทำให้ชุมชนดำรงความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ผู้คนสมัยก่อนพึ่งพา
ธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั้งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เพราะเทคโนโลยียังไม่พัฒนา
ก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้ 
 การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยลูกกรุง ไทยสากล การร่ายรำ ประเพณีสารทเดือนสิบ แห่เทียนพรรษา ไหว้ครู 
วันขึ้นปีใหม่ แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ถือเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณี 



๘๘ 
 
ที่งดงามอันแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่นแสดงถึงความสามัคคี 
เอกลักษณ์ของไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป วัฒนธรรมเป็น
สิ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินชีวิต โดยการแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแลกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ก ารขยายตัวของ
ประชากร ในปัจจุบันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างมาก ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่นต่างๆจากสังคมเมือง โดยขาด
การเอาใจใส่ จนทำให้เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งเป็นป่าต้น
น้ำและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ เป็น
กิจกรรมที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในบ้านเกิดต่อไปอย่างยั่งยืน 
๒. วัตถุประสงค ์(สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมครูและนักเรียน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา 

          ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
          ๒.๓  เพื่อส่งเสริมนักเรียน ให้มีความสามารถในการขับร้อง ดนตรีและนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
 
 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 
๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับ 
๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
๓.๑.๔  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
๓.๑.๕  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี ๑๒ ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
๓.๑.๖  นักเรียนร่วมร่วมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำให้ได้มากท่ีสุด 
๓.๑.๗  นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ร่วมทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

๓.๑.๘  นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๓.๑.๙ นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.๑-ชั้น ม.๖ ทุกคนเรียนรู้ถึงผลกระทบ การกระทำของมนุษย์หรือ  ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่

มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๓.๑.๑๐ นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล ร้อยละ ๗๐ 
๓.๑.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 
 ๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษา  



๘๙ 
 

๓.๒.๒ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีบุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับและประเพณี 
         ที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา          
๓.๒.๓ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและประเพณีท่ีดีงามทาง 
         พระพุทธศาสนา           

          ๓.๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
                   ความ  เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ๓.๒.๕ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน  
 ๓.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕  ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
 ๓.๒.๗ นักเรียน ครูและบุคลากร  มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานหลังจากท่ีได้ทำบุญ 
๓.๒.๘ นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

๓.๒.๙ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 
         ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒.๑๐ นักเรียนได้มีพัฒนาการในการร้องเพลงอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  ๙๕ 

 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ    

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๔.๑ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา    - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ก.ค ๖๔ ครูนฤมล 
๔.๒ กิจกรรมวันไหว้ครู     - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ มิ.ย ๖๔ ครูวีณา 
๔.๓ กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ - ๔,๐๐๐      - ๔,๐๐๐      ก.พ ๖๕ ครูสุจินดา 
๔.๔ กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  

แห่หมรับ 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ ก.ย ๖๔ ครูสุจินดา 

๔.๕ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๕ ธ.ค ๖๔ ครูอาบีบซา 

๔.๖ กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ พ.ค-ม.ิย ๖๔ ครูแสวง 

๔.๗ กิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชน - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ พ.ค ๖๔ - มี.ค 
๖๕ 

ครูสุ
พรพรรณ 

๔.๘ กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่นไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

- ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ พ.ค-ต.ค ๖๔ ครูวส ุ



๙๐ 
 

๔.๙ กิจกรรมรักษาวัฒนธรรม
ไทย ผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/
ไทยลูกกรุง/ไทยสากล 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พ.ค ๖๔ - มี.ค 
๖๕ 

ครูอภินันท ์

๔.๑๐ กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนบพิตำ 

- - - - พ.ค ๖๔-มี.ค 
๖๕ 

ครูสบาย 
 
 

๔.๑๑ กิจกรรมถ่ายภาพและวิดิ
ทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ พ.ค ๖๔-มี.ค 
๖๕ 

ครูสบาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๕.๑ เชิงปริมาณ 
๕.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ รว่มกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 
๕.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรมบุญสารท 
         เดือนสิบ แห่หมฺรับ 
๕.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
 
๕.๑.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
         ร้อยละ  ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
๕.๑.๕ นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี ๑๒ 
         ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
๕.๑.๖ นักเรียนร่วมร่วมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
         ให้ได้มากที่สุด 
๕.๑.๗ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ร่วมทำบุญ  

 
-บันทึกการร่วมกิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-บันทึกการร่วมกิจกรรม 
 
-บันทึกการร่วมกิจกรรม 
 

แบบประเมิน 
 
-สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- สอบถาม 

 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
-ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
แบบสอบถาม 
 
 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 



๙๑ 
 

        อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

๕.๑.๘ นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน มีการจัดการแสดง 
         นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๕.๑.๙  นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.๑-ชั้น ม.๖ ทุกคนเรียนรู้ถึง 
          ผลกระทบการกระทำของมนุษย์หรือ 
          ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
          อย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          ของชุมชนมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อ 
          สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
๕.๑.๑๐ นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ 
        ไทยลูกกรุง/ไทยสากล ร้อยละ ๗๐ 
      ๕.๑.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของ 
              โรงเรียนและชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
การจัดการแสดง 
 
 
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของนักเรียน 
 
 
 
 
สังเกต พฤติกรรม ใน
การปฏิบัติงาน 
 
- สังเกต  
- การบันทึก 
 
 

 
 
 
 
 
แบบรายงาน 
การดำเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
- แบบ
ประเมินผลงาน 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๕.๒ เชิงคุณภาพ   

๕.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี 
         แห่เทียนพรรษา  

๕.๒.๒ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี 
         บุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับและประเพณีท่ีดีงามทาง 
         พระพุทธศาสนา          

 ๕.๒.๓ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่ผ้า 
          ขึ้นธาตุและประเพณีที่ดีงามทาง พระพุทธศาสนา           
 ๕.๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ ๙๐ 
          มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ  เป็น 
          ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  
          ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ๕.๒.๕ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน  

 ๕.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕  ตระหนักถึงความสำคัญของภูม ิ
          ปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 

 
- สอบถามความพึง
พอใจ 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
-สอบถาม 
- สัมภาษณ์  - สังเกต 
 

 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  แบบประเมิน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
-แบบสอบถาม 
 



๙๒ 
 

 ๕.๒.๗ นักเรียน ครูและบุคลากร  มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน 
          หลังจากท่ีได้ทำบุญ 

 ๕.๒.๘ นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
จัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

 
 
๕.๒.๙ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         ของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม  
         และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดี 
         ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  ๕.๒.๑๐ นักเรียนได้มีพัฒนาการในการร้องเพลงอย่าง 
            ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
  ๕.๒.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียน 
            และชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  ๙๕ 
 

- สอบถามความพึง
พอใจ 
- สอบถาม 
 
การจัดการแสดง
นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
สังเกต/ุทดสอบ 
 
  - สังเกต  
- การบันทึก 
 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 
-แบบรายงาน
กิจกรรม 
 

๖.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๖.๑ ครูและนักเรียน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา 

     ๖.๒ นักเรียน อนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๓ นักเรียน ให้มีความสามารถในการขับร้อง ดนตรีและนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 



๙๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๒. วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
     ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมครูและนักเรียน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา 

     ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
     ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้มีความสามารถในการขับร้อง ดนตรีและนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 
๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับ 
๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
๓.๑.๔  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
๓.๑.๕  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี ๑๒ ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
๓.๑.๖  นักเรียนร่วมร่วมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำให้ได้มากท่ีสุด 
๓.๑.๗  นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ร่วมทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
๓.๑.๘  นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

๓.๑.๙ นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.๑-ชั้น ม.๖ ทุกคนเรียนรู้ถึงผลกระทบ การกระทำของมนุษย์หรือ  ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๓.๑.๑๐ นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล ร้อยละ ๗๐ 
๓.๑.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 
 ๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษา  

๓.๒.๒ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีบุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับและประเพณี 
         ที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา          
๓.๒.๓ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและประเพณีท่ีดีงามทาง 
         พระพุทธศาสนา           

          ๓.๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
                   ความ  เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ๓.๒.๕ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน  
 ๓.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕  ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
 ๓.๒.๗ นักเรียน ครูและบุคลากร  มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานหลังจากท่ีได้ทำบุญ 
๓.๒.๘ นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 



๙๔ 
 

๓.๒.๙ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 
         ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒.๑๐ นักเรียนได้มีพัฒนาการในการร้องเพลงอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  ๙๕ 

๔. ชื่อผูร้ับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 
 กลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 ๕.๑  รายงานกิจกรรม 
                กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โควิด ๑๙ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
        สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ( /  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๓,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง       -       บาท 
        คงเหลือ    ๓,๐๐๐   บาท 
                  สรุป  (   ) ใช้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( / )  ไม่ได้ใช้ 
 
   

                      กิจกรรมวันไหว้ครู 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โควิด ๑๙ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
  สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๖,๐๐๐    บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง        -       บาท 
        คงเหลือ    ๖,๐๐๐    บาท 
                 สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( / )  ไม่ได้ใช้ 
   

                             กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
        สรุป  ( /  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๔,๐๐๐   บาท 



๙๕ 
 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ๔,๐๐๐    บาท 
        คงเหลือ        -         บาท 
                 สรุป  ( / ) ใช้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (  )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  )  ไม่ได้ใช้ 
   
 
               กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โควิด ๑๙ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ กันยายน  ๒๕๖๔ 
  สรุป  (  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ     ๕๐๐       บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง      -          บาท 
        คงเหลือ     ๕๐๐       บาท 
                  สรุป  (  ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (  )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( / )  ไม่ได้ใช้ 
              
 

                  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
        สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๕,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ๕,๐๐๐   บาท 
        คงเหลือ         -      บาท 
             สรุป  ( / ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (   )  ไม่ได้ใช้ 
            
                 
 
 
 

 กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โควิด ๑๙ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค-มิ.ย ๖๔ 
        สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๒,๐๐๐   บาท 



๙๖ 
 
        งบประมาณท่ีใช้จริง        -      บาท 
        คงเหลือ    ๒,๐๐๐   บาท 
             สรุป  (  ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( / )  ไม่ได้ใช้ 
 
 

              กิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค ๒๕๖๔ -  มี.ค. ๒๕๖๕ 
        สรุป  (   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด   ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ๑๐,๐๐๐   บาท 
        คงเหลือ        -        บาท 
             สรุป  ( /  ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (   )  ไม่ได้ใช้ 
 
 
               กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ 
        สรุป  ( / )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๕,๐๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง       -       บาท 
        คงเหลือ        -       บาท 
                 สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (  /  )  ไม่ได้ใช้ 
              
 
 
 
 

                กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมไทยผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง      ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พฤษภาคม -มีนาคม  ๒๕๖๕ 
        สรุป  ( /  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด   (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๑๐,๐๐๐   บาท 



๙๗ 
 
        งบประมาณท่ีใช้จริง     ๗,๖๐๐    บาท 
        คงเหลือ      ๒,๔๐๐    บาท 
                 สรุป  ( /  ) ใช้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (   )  ไม่ได้ใช้ 
 
                 กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โควิด ๑๙ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค ๖๔-มี.ค ๖๕ 
        สรุป  (  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ( / )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    -    บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   -    บาท 
        คงเหลือ    -    บาท 
                 สรุป  (   ) ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ ( /  )  ไม่ได้ใช้ 
 
                 กิจกรรมถ่ายภาพและวิดิทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน 
  ๑. ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง พ.ค ๖๔-มี.ค ๖๕ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค ๖๔-มี.ค ๖๕ 
        สรุป  ( / )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ    ๒,๐๐๐    บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ๒,๐๐๐    บาท 
        คงเหลือ       -        บาท 
                 สรุป  ( / ) ใช้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้ (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ (   )  ไม่ได้ใช้ 
 
        ๕.๒ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
              -บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 ๖. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
๖.๑ เชิงปริมาณ   
๖.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ รว่มกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  / 
๖.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรมบุญสารท 
         เดือนสิบ แห่หมฺรับ 

 
 

/ 



๙๘ 
 
๖.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ /  

๖.๑.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ  ๙๐        เข้า
ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 

/  

๖.๑.๕ นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี ๑๒ 
         ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

/  

๖.๑.๖ นักเรียนร่วมร่วมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
         ให้ได้มากที่สุด 

 / 

๖.๑.๗ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ร่วมทำบุญ 

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

 / 

๖.๑.๘ นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน มีการจัดการแสดง 
         นาฏศิลป์สู่ชุมชน 

/  

๖.๑.๙  นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.๑-ชั้น ม.๖ ทุกคนเรียนรู้ถึง 
          ผลกระทบการกระทำของมนุษย์หรือ 
          ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
          อย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          ของชุมชนมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อ 
          สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

/  

๖.๑.๑๐ นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ 
        ไทยลูกกรุง/ไทยสากล ร้อยละ ๗๐ 

/  

      ๖.๑.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของ 
              โรงเรียนและชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/  

 

 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
๖.๒ เชิงปริมาณ (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ)   

๖.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี แห่เทียน  พรรษา   / 
๖.๒.๒ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี 
         บุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับและประเพณีท่ีดีงามทาง 
         พระพุทธศาสนา     

 
 

/ 



๙๙ 
 

๖.๒.๓ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่ผ้า 
          ขึ้นธาตุและประเพณีที่ดีงามทาง พระพุทธศาสนา         

/  

๖.๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ ๙๐ 
          มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ  เป็น 
          ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  
          ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

/  

๖.๒.๕ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน 

/  

๖.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕  ตระหนักถึงความสำคัญของภูม ิ
          ปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 

 / 

๖.๒.๗ นักเรียน ครูและบุคลากร  มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน 
          หลังจากท่ีได้ทำบุญ 

 / 

๖.๒.๘ นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการ
แสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

/  

๖.๒.๙ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         ของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม  
         และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดี 
         ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

/  

  ๖.๒.๑๐ นักเรียนได้มีพัฒนาการในการร้องเพลงอย่าง 
            ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

/  

๖.๒.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียน 
            และชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  ๙๕ 
 

/  

 
๗. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 ๗.๑ นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปถวายเทียนพรรษามีเพียง ม.๕/๓ เท่านั้น  เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด  
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม 

      ๗.๒ ไม่ได้งบประมาณจากการจัดสรร  ทำให้ไม่สามารถพัฒนานักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายได้ทุกคน 
      ๗.๓ เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อย 
      ๗.๔ ควรเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ 
      ๗.๕ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เพราะเกิดสถานการณ์โควิด  จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

 



๑๐๐ 
 

๑๒. โครงการคุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๕ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๔  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๑ กิจกรรม เนื่องจาก ...เกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือ โควิด ๒๐๑๙... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    -      สำเร็จ  
๒ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๐ สำเร็จ  

๓ กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก     -      สำเร็จ  
๔ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

ม.๑, ม.๔ 
๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ไมส่ำเร็จ  

๕ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

๔๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ สำเร็จ  

 

 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ  โครงการคุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 
กิจกรรม 
 ๑. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๒. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
 ๓. หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก 
 ๔. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑, ม.๔ 
 ๕. ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง    ๐ ใหม่ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
       ๐ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ๐ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



๑๐๑ 
 

 ๐ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๐ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ / ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ และมีจิตอาสา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
        ๐ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
        ๐ ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ๐  นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
           นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
            นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
       ๐  นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
            ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
       ๐ นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       ๐ นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล เพ่ือสู่ความ
เป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๐ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๐ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค 
ส่วน 
 ๐ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ          ๐  กลุ่มบริหารทั่วไป         



๑๐๒ 
 
      ๐ กลุ่มบริหารงบประมาณ             ๐  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ๐  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนา
ที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู ้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานต้องสร้างองค์ความรู ้ ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิด
จากการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
 ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนนบพิตำวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง  โรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมนำชีวิตและเสริมสร้างวินัยในตนเอง  
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
๒.๑ เชิงปริมาณ  ( เพื่อ ) 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน ละ ๑ เรื่อง 
๒. เพ่ือนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้ครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนรู้จักการประหยัดอดออม มีการออมเงินกับโรงเรียน 



๑๐๓ 
 
ธนาคาร  คนละ ๑  บัญชี 

๔. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
๕. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมที่

พึงประสงค์ 
๖. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกกรมลูกเสือ-เนตรนารี  
๗. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ได ้
 ๒.๒  เชิงคุณภาพ ( ผลการดำเนินการ )  

๑. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    ๒. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

๓. เพ่ือส่งเสริมครูบุคลากรและนักเรียนให้รู้จักการประหยัดอดออม 
๔. เพ่ือให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
๕. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
๗. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตมวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อารี 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 

๑. ผู้เรียนมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน ละ ๑ เรื่อง 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูบุคลากร และนักเรียน มีเงินออมกับโรงเรียนธนาคารคนละ ๑ บัญชี 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของครูบุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด  

อดออม 
     ๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

    ๖. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

    ๗. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๑๐๔ 
 

๓. ครูบุคลากร และนักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออมรู้จักการใช้จ่ายเงิน 
๔. ครูบุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีเงินออม 
๕. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม คุณธรรม มีระเบียบวินัย มี

ความอดทน โดยผ่านกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
๗. ความพึงพอใจในของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ 

ในระดับ มาก 
๔. งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท ใช้ ๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๕,๐๐๐ 
๕. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน  
    ละ ๑ เรื่อง 
 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนา  
    มีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง     
    ประสงค ์
๓.  ครูบุคลากร และนักเรียน มีเงินออมกับโรงเรียนธนาคาร 
    คนละ ๑ บัญช ี
๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐     
    ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐  
    มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 
 

- ทำโครงงาน
คุณธรรมสพฐ.
ห้องเรียนละ ๑ เรื่อง 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 

- เช็คสมุดบัญชีเงิน
ฝาก 
 

- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

วิธีการประเมิน 

 
- ชิ้นงาน โครงงาน
คุณธรรม สพฐ. 
 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

- สมุดเงินฝาก 
 
 

- แบบบันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

เครื่องมือ 
๖. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

- ตรวจสอบ/
ประเมิน 

- แบบตรวจสอบ/
ประเมินกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

เชิงคุณภาพ 
๑ . เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
๒.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 
 

- ทำโครงงาน
คุณธรรมสพฐ.
ห้องเรียนละ ๑ เรื่อง 
- สังเกตพฤติกรรม 
 

 
- ชิ้นงาน โครงงาน
คุณธรรม สพฐ. 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 



๑๐๕ 
 

๓. ครูบุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่าย 
อย่างประหยัดและมีเงินออม 
๔. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
๕. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยม คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความอดทน โดยผ่านกิจกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๖. ความพึงพอใจในของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในระดับ มาก 

- ใช้แบบสอบถาม 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจสอบ/
ประเมิน 
 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

- ใช้แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบตรวจสอบ/
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

สรุปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
กิจกรรม งบประมาณ ระดับ

ผลสำเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

๑. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ไม่ได้จัด สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดต่อโควิด 

๒. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 

๘,๐๐๐ - - ดีมาก  

๓. หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก - - - ไม่ได้จัด สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดต่อโควิด 

๔. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑, ม.๔ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ไม่ได้จัด สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดต่อโควิด 

๕. ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ- 
เนตรนารี 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ไม่ได้จัด สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดต่อโควิด 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การสรุป 

ผลระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
๔ 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  ๘๑ - ๑๐๐ 



๑๐๖ 
 

(ดีมาก) 
ระดับคุณภาพ 

๓ 
(ดี) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  ๖๑ - ๘๐ 

ระดับคุณภาพ 
๒ 

( พอใช้ ) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  ๔๑ - ๖๐ 

ระดับคุณภาพ 
๑ 

( พอใช้ ) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  ๔๐ 

 

จุดเด่นของโครงการ 

-   นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกๆด้าน อย่างต่อเนื่อง  
จุดด้อย / ปัญหา /อุปสรรค 

-   เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางอย่างได้  
ข้อเสนอแนะ / สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อเนื่อง 

๑. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
๒. บูรณาการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระและสถาน 
 

ลงชื่อ…………………………………….ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
                      (นางนฤมล  นิลกรรณ์) 
 ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ลงชื่อ…………………………………….หน.กลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
 ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ…………………………………….รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
             (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
 ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 



๑๐๗ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ลงชื่อ……………………………………ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
           (นายอรรถพร  อักษรนำ)  

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

๑. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
    โครงการ คุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบ     มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.๒ เชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
     กลุ่ม/งาน บริหารวิชาการ 
๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ กรกฎาคม และ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  สรุป  (  √   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ .................๘,๐๐๐.................... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง  ..................๘,๐๐๐..................  บาท 
        คงเหลือ         -   บาท 
  สรุป  (  √   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (  )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
        นักเรียนจำนวน ๓๗ คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ......๑.......   คน   เข้าร่วม ........๓๗.......   คน 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (  /  )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
กำหนดไว้ 
๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 



๑๐๘ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนามีความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์  

/ 
 
/ 

 
 

  
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  - เวลาในการฝึกซ้อมนักเรียนไม่เพียงพอ 
      ข้อดี 
  - นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
  - นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญเก่ียวกับกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 

๑๓. โครงการบริหารกระบวนการทำงานสู่ระบบคุณภาพ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๑๓ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๑๓  กิจกรรม 

 จัดไม่สำเร็จ - กจิกรรม เนื่องจาก............................................ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมจดัทำรายงานประจำปี SAR ๕๐๐ - ๕๐๐ สำเรจ็  
๒ กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ - - - สำเรจ็  
๓ กิจกรรมจดัทำวารสารสารสนเทศ

มาตรฐานการศึกษา 
๕๐๐ - ๕๐๐ สำเรจ็  

๔ กิจกรรมรองรับการดำเนินการตาม
นโยบาย 

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ สำเรจ็  

๕ กิจกรรมรับนักเรียนตามนโยบาย ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - สำเรจ็  
๖ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลนักเรยีน

สารสนเทศระบบ DMC 
- - - สำเรจ็  

๗ กิจกรรมจดัจ้างครูขาดแคลาน ๒๒๒,๘๔๐ ๒๒๒,๘๔๐  สำเรจ็  
๘ กิจกรรมแนะแนวสญัจร ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  สำเรจ็  
๙ กิจกรรมพิธีรบัประกาศนียบัตร ปพ.๑ 

ครั้งท่ี ๖ 
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - สำเรจ็  

๑๐ กิจกรรมแข่งขันทักษาคนเก่ง - - - สำเรจ็  



๑๐๙ 
 

๑๑ กิจกรรมสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - สำเรจ็  
๑๒ กิจกรรมประชุมรับทราบผลการเรยีน ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - สำเรจ็  
๑๓ กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการ ๓,๐๐๐ ๓.๐๐๐ - สำเรจ็  

 
 
 

๑๓. โครงการ บริหารจัดการกระบวนการทำงานสู่ระบบคุณภาพ 
      ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                              ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ข้อที่ ๒ , ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง  
                           ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     



๑๑๐ 
 
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ ๒๗๘,๔๘๐   บาท 
 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดจากความจำเป็นที่สังคม
ต้องการแก้ไขความอ่อนด้อยในผลการจัดการศึกษาในช่วงที ่ผ่านมา โดยมีจุดหมายไปที่การพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คนไปพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ของโลก กลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บังเกิดผลความสำเร็จตามจุดหมายนี้ คือการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับกรมและระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจริงจัง 

 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตาม  วัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙) ข้อ ๑ ระบุไว้ว่าจะต้อง พัฒนาคนอย่างรอบ
ด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา ซึ่งมีแนวนโยบาย เพื่อการ  ดำเนินการ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมี เป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งที่พัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีและมีความสุข ตลอดจน  ส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้ร ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดำรงชีวิต 
และประกอบอาชีพได้อย่างมี ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ 
บท ทั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม  ในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า การ
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จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ  พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส า
นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. หน้า ๑๒-๑๓) แนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้เป็นตัวกำหนดความ เป็นโรงเรียนคุณภาพมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเป็นสากล กล่าวคือ
สถาบันนานาชาติเพื่อการ วางแผนการศึกษาขององค์การยูเนสโก (Aletta Grisay and Lars Mahlek ๑๙๙๑:๔) 
ได้กำหนดแนวการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยมิติที่สัมพันธ์กัน ๓ มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ใน
การ เรียนการสอนและคุณภาพของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ( Input) คุณภาพของกระบวนการเรียน การ
สอน (Teaching Process) และคุณภาพของผลผลิต (Output) ในทำนองเดียวกัน คูมส์ (Coombs ๑๙๖๙ อ้างถึง
ใน UNESGO ๑๙๙๑ : ๓) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพการศึกษาว่าอาจหมายรวมถึง เนื้อหา วิธีการสอนการ
จัดกระบวนการทางการศึกษา ความพยายามต่างๆ ที่จะปรับการศึกษาให้  เหมาะสมกับความต้องการที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงไปสู่นวัตกรรมในขณะที่ไมลาเรท (Mialaret ๑๙๘๕ อ้างถึง ใน UNESGO ๑๙๙๑ : ๓) ได้กล่าวถึง
คุณภาพการศึกษาว่าขึ ้นอยู ่กับความคาดหวังของชุมชน (Context) ที่ แสดงให้เห็นได้จากวัตถุประสงค์ของ
การศึกษากับคุณลักษณะที่แท้จริงของกระบวนการทางการศึกษา  และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สังเกตได้จาก
ผู้เรียน สตีเฟ่นส์ (Stephens ๑๙๙๐ อ้างถึงใน Robson and Matthews ๑๙๙๕ : ๕) ได้ระบุถึงเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของบุคคลและชุมชน ทั้งท่ีเป็นความต้องการใน
ปัจจุบันและอนาคต วางรากฐานการเรียนรู้ใน ๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่
ประจักษ์ ของโรงเรียนบ้านดอยคำ ชีวิต ให้ประสบการณ์เชิงลึกสำหรับพัฒนาปัญญา สำหรับหลักการปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุ เป้าหมายของ คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทั้งในแง่กายภาพและ
การพัฒนา เชิงศีลธรรม การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคล และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิด ประโยชน์สูงสุด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ นโยบายการจัดการศึกษา สำนักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรอบภารกิจที่  สถานศึกษาจะต้องนำมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ แปลงนโยบายเป็นกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้  โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม การสร้าง
องค์กรเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากรสู่มือ อาชีพ สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพและทันสมัย ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนจาก ชุมชนและท้องถิ่น ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา นำพา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาการศึกษา สู่คุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและอำนวย
ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง ทันต่อโลกของการ เปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของสาธารณชน เช่น การประยุกต์ใช้
เครื่องมือบริหารจัดการ สมัยใหม่ ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการประเมินผลงานเชิง
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สมดุล (Balance Scorecard) เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลพระราชทาน ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และการ  บริหารงาน
บุคคล และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ซึ่งด้านนี้ถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 
เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร การยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์รางวัลโรงเรียนพระราชทาน จะต้องทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ  
ได้ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน 
๒.  วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินการจัดการศึกษาของ 
      โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๔ เพ่ือดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด  
๒.๕ เพ่ือจัดระบบการรับนักเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนทุกคน 
๒.๖ เพ่ือให้โรงเรียนนบพิตำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๒.๗ เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMCและ 

      สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๘ เพ่ือให้มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๒.๙ เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๒.๑๐ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนเห็น 
        ความสำคัญของการศึกษา 
๒.๑๑ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 
๑.๑๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 

๒.๑๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๒.๑๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการทุกคนมีโอกาสทดสอบความ 
        พร้อมทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๒.๑๕ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการได้พัฒนา 
        ทางด้านการศึกษามากขึ้น 
๒.๑๖ เพื่อจัดทำสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๒.๑๗ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตร 
        ของสถานศึกษา 
๒.๑๘ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน 
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๒.๑๙ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ของงานสวัสดิการใช้บริการแก่ครูและบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑  เชิงปริมาณ    
๓.๑.๑ โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
๓.๑.๒ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน ร้อยละ ๖๐ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนบพิตำ 
๓.๑.๓ โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๓.๑.๔ ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๓.๑.๕ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียน

นบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนต่อทุกคน 
๓.๑.๖ โรงเรียนนบพติำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดการชั้นเรียน

รายปี 
๓.๑.๗ โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMC  

ปีการศึกษาละ ๒ รอบ 
๓.๑.๘ มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๓.๑.๙ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
๓.๑.๑๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้มีส่วนร่วม

กิจกรรม 
แนะแนวปีละ ๑ ครั้ง 
๓.๑.๑๑ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนมีส่วนร่วมในการชื่น

ชมความสำเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๓.๑.๑๒ ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของ

นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๓.๑.๑๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จ 
ทางการเรียนของตนเอง 

๓.๑.๑๔ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
๓.๑.๑๕ ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยา 

วิชาการ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑.๑๖ สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 



๑๑๔ 
 

๓.๑.๑๗ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับทราบผลการเรียน 

๓.๑.๑๘ นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการ
เรียน  

๓.๑.๑๙ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรร้อยละร้อย 

 

 

๓.๒  เชิงคุณภาพ    
๓.๒.๑ โรงเรียนได้จัดทำรายงานประจำปี SAR 
๓.๒.๑ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

นบพิตำวิทยา 
๓.๒.๓ โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๔ ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๓.๒.๕ โรงเรียนนบพิตำวิทยารับนักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  ๑๐๐ % 
๓.๒.๖ โรงเรียนนบพิตำวิทยารับนักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๓.๒.๗ โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ในระดับดี

เลิศ 
๓.๒.๘ มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
๓.๒.๙ ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  
๓.๒.๑๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีส่วนร่วมใน

การชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๓.๒.๑๑ ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการชื่นชม

ความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒.๑๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความ 

สำเร็จทางการเรียนของตนเอง 
๓.๒.๑๓ นักเรียนที่เข้าร่วมสอบทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการได้รับทราบผลการสอบทุกคน 
๓.๒.๑๔ ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูล

สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในระดับดีเลิศ 
๓.๒.๑๕ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบผลการเรียน 
๓.๒.๑๖ นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนใน ระดับ

ดี  



๑๑๕ 
 
ร้อยละ ๘๐ 

๓.๒.๑๗ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดช
อบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมจดัทำรายงานประจำปี 
SAR 

- ๕๐๐ - ๕๐๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

ครูศรรีักษ์  

๒ กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ - - - - กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

ครุวิจิตรา 
 

๓ กิจกรรมจดัทำสารสนเทศ
มาตรฐานการศึกษา 

- ๕๐๐  ๕๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ครูศรรีักษ์  

๔ กิจกรรมรองรับการดำเนินการ
ตามนโยบาย 

- ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐
๐ 

๑๕,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรรีักษ์  

๕ กิจกรรมรับนักเรียนตาม
นโยบาย 

- ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ครูมณฑา  

๖ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูล
นักเรียนสารสนเทศระบบ DMC 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูชุติมา       



๑๑๖ 
 

๗ กิจกรรมจดัจ้างครูขาดแคลน ๒๒๒,๔๘๐ - - ๒๒๒,๔๘๐  ครูศรรีักษ์  
๘ กิจกรรมแนะแนวสญัจร - ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 
ครูอำนวย    
 

๙ กิจกรรมพิธีรบัประกาศนียบัตร 
ปพ.๑ ครั้งท่ี ๖  

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ครุธนา
ภรณ์  

๑๐ กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่ง - - - - มกราคม 
๒๕๖๕ 

ครูมณฑา    
 

๑๑ กิจกรรมสารสนเทศนักเรียน
รวม 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครุพิศรส  

๑๒ กิจกรรมประชุมรับทราบผลการ
เรียนและประชุมผู้ปกครองภาค
เรียนที่ ๒ 

- ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ครูมณฑา  
 

๑๓ กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการ - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ครูนิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   

๑. โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียจำนวน ร้อยละ ๖๐ ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำ 

สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 



๑๑๗ 
 
๓. โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๔. ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๕. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่มีความ

ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในโรงเรยีนนบพิตำวิทยาไดเ้ข้าเรียนต่อทุกคน 
๖. โรงเรียนนบพิตำวิทยามจีำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไป

ตามแผนการจัดการช้ันเรยีนรายป ี
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 

Management Center DMC ปีการศึกษาละ ๒ รอบ 
๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๙. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึงและเท่า

เทียมกัน 
๑๐. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในเขตพื้นท่ี

บริการทุกคนได้มสี่วนร่วมกิจกรรมแนะแนวปีละ ๑ ครั้ง 
๑๑. ผู้ปกครองนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุก

คนมีส่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๑๒. ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการช่ืน

ชมความสำเร็จของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖ 

๑๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนเกดิ
ความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรยีนของตนเอง 

๑๔. นักเรียนช่วงช้ันท่ี ๒ ในเขตและนอกเขตพื้นท่ีบริการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๑๕. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ ๘๐ 

๑๖. สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๑๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไดร้ับทราบผลการเรียน 
๑๘. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญของการประชุม

ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑๙. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรร้อย

ละร้อย 

สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนไดจ้ัดทำรายงานประจำป ีSAR 

สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 



๑๑๘ 
 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดั

การศึกษาของโรงเรยีนนบพิตำวิทยา 
๓. โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๔. ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๕. โรงเรียนนบพิตำวิทยารบันักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  ๑๐๐ 

% 
๖. โรงเรียนนบพิตำวิทยารบันักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของแผนการ

จัดชั้นเรียนรายป ี
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 

Management Center ในระดับ ดีเลิศ 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน 

๙. ผู้เรยีนในเขตพื้นท่ีบริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  

๑๐. ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มสี่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของนักเรยีนใน
ปกครอง 

๑๑. ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนเกดิ
ความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรยีนของตนเอง 

๑๓. นักเรียนท่ีเข้าร่วมสอบทักษะคนเกง่นบพิตำวิทยาวิชาการไดร้ับทราบ
ผลการสอบทุกคน 

๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีความพึงพอใจในการ
รับทราบข้อมลูสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ใน
ระดับดีเลศิ 

๑๕. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รบัทราบผลการเรียน 

๑๖. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครอง
รับทราบผลการเรยีนใน ระดับดี รอ้ยละ ๘๐ 

๑๗. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากร
อย่างเพียงพอ 

 
 
 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ โรงเรียนไดด้ำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 



๑๑๙ 
 

๖.๒ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
นบพิตำวิทยา 

๖.๓ โรงเรียนไดจ้ัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๖.๔ ไดด้ำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด  
๖.๕ ไดจ้ัดระบบการรับนักเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนทุกคน 
๖.๖ โรงเรียนนบพิตำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๖.๗ โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMCและสามารถ

นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๘ มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๖.๙ นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๖.๑๐ ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา 
๖.๑๑ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 
๖.๑๒ ชุมชนมีสว่นร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 

๖.๑๓ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๖.๑๔ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตพื้นที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการทุกคนมีโอกาสทดสอบความพร้อมทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

๖.๑๕ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่บริการได้พัฒนาทางด้านการศึกษา
มากขึ้น 

๖.๑๖ ไดจ้ัดทำสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๖.๑๗ นักเรียนทุกคนได้รับทราบผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
๖.๑๘ นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน 
๖.๑๙ มีวัสดุอุปกรณ์ของงานสวัสดิการใช้บริการแก่ครูและบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ 

 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
๑. ชื่อ โครงการบริหารจัดการกระบวนการทำงานสู่ระบบคุณภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เชิงปริมาณ  

1. เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนนบพิ

ตำวิทยา 
3. เพ่ือให้โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
4. เพ่ือดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด  



๑๒๐ 
 

5. เพ่ือจัดระบบการรับนักเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนทุกคน 
6. เพ่ือให้โรงเรียนนบพิตำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
7. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMCและสามารถ

นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เพ่ือให้มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
9. เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
10. เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนเห็นความสำคัญของ

การศึกษา 
11. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 
12. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 

13. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

14. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการทุกคนมีโอกาสทดสอบความพร้อมทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

15. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการได้พัฒนาทางด้านการศึกษา
มากขึ้น 

๑๖. เพ่ือจัดทำสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๑๗. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
๑๘. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน 
๑๙. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ของงานสวัสดิการใช้บริการแก่ครูและบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ 

๒.๒  เชิงคุณภาพ   ( ผลการดำเนินการ )  
๑. เพ่ือให้โรงเรียนได้จัดทำรายงานประจำปี SAR 
๒. ผลจากการตอบแบบสอบของผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนได้นำมาปรับปรุง                 เพ่ิมเติมใน

ส่วนที่ยังด้อย ส่วนที่เด่นโรงเรียนก็จะช่วยกันส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๔. เพ่ือดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๕. เพ่ือจัดระบบการรับนักเรียนให้สามารถรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีความประสงค์จะเรียนต่อที่โรงเรียนนบพิ

ตำวิทยาได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค 
๖. เพ่ือรับนักเรียนใหม่ให้ได้อย่างน้อย ๘๐ %  ของแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๗. เพื่อให้โรงเรียนจัดทำระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center  DMCและสามารถ

นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. เพ่ือให้มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
๙. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 



๑๒๑ 
 

๑๐. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของ
นักเรียนในปกครอง 

๑๑. เพ่ือให้ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ 

๑๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการ
เรียนของตนเอง 

๑๓. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆทั้งในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการ 

๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

๑๕. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับทราบการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
๑๖. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน 
๑๗. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร 
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.   ประสิทธิภาพการดำเนินการ 

                ๑) กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี SAR    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ............๕๐๐.................... บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง   ...............๐..................  บาท 
   คงเหลือ    ........... ๕๐๐ ...................  บาท 
  สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ี 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๒) กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาววิจิตรา มีวาสนา 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ................................ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  .................................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ๐..................  บาท 



๑๒๒ 
 
  สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  () ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                           กำหนดไว ้
                ๓) กิจกรรมจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา    
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ............๕๐๐.................... บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ๕๐๐...................  บาท 
  สรุป  (  )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  () ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๔) กิจกรรมรองรับการดำเนินการตามนโยบาย  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีกิจกรรมตามนโยบาย 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ............๑๕,๐๐๐.................... บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ๑๕,๐๐๐...................  บาท 
  สรุป  (  )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  () ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๕) กิจกรรมรับนักเรียนตามนโยบาย    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายณรงค์  กิจแถลง 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ............๒,๐๐๐.................... บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๒,๐๐๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ๐...................  บาท 
  สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 



๑๒๓ 
 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  () ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
 

 

                ๖) กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนสารสนเทศระบบ DMC     
                              ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 

       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ................................ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ...................  บาท 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๗) กิจกรรมจัดจ้างครูขาดแคลาน             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ................๒๒๒,๔๘๐................ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๒๒๒,๔๘๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ๐...................  บาท 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ี 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๘) กิจกรรมแนะแนวสัญจร                        ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางอำนวย  รักเถาว์ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ         มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ .................๒๕,๐๐๐............... บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๒๕,๐๐๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ...........- ...................  บาท 



๑๒๔ 
 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ()  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๙) กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตร ปพ.๑ ครั้งที่ ๖    

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางธนาภรณ์  กรรณิการ ์
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ    มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดย 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ..............๒,๐๐๐.................. บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๒,๐๐๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ....................๐..................  บาท 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๑๐) กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่ง       ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยใช้งบอื่นๆ 
         สรุป  (   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ...............๐................. บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ..๐.................  บาท 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที ่
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๑๑) กิจกรรมสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวศิริกานต์ บรมสุข 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 
         สรุป  (   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ................................ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ...................  บาท 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ี 



๑๒๕ 
 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๑๒) กิจกรรมกิจกรรมประชุมรับทราบผลการเรียน    
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากเกิดโรงระบาดโควิด ๒๐๑๙ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ................๔,๐๐๐................ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๔,๐๐๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ........... ๐...................  บาท 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
                ๑๓) กิจกรรมพัฒนางานบริการ             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางนิภา  ใหม่ชุม 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค.๒๕๖๕ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ 
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

  งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ..................๓,๐๐๐.............. บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง  ...............๓,๐๐๐..................  บาท 
   คงเหลือ   ...........๐ ...................  บาท 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  () ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
                                                                                             กำหนดไว้ 
 
 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ   

๑. โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียจำนวน ร้อยละ ๖๐ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของโรงเรยีนนบพิตำ 
๓. โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๔. ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

๕. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่มีความประสงค์จะเข้าเรยีนต่อใน
โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนต่อทุกคน 

๖. โรงเรียนนบพิตำวิทยามจีำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดการช้ัน
เรียนรายป ี

๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMC ปี
การศึกษาละ ๒ รอบ 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๙. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
๑๐. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในเขตพื้นท่ีบริการทุกคนได้มสี่วนร่วม

กิจกรรมแนะแนวปีละ ๑ ครั้ง 
๑๑. ผู้ปกครองนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ช่ืนชมความสำเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๑๒. ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนเกดิความภาคภูมิใจใน

ความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 
๑๔. นักเรียนช่วงช้ันท่ี ๒ ในเขตและนอกเขตพื้นท่ีบริการเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
๑๕. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำ

วิทยาวิชาการ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
๑๖. สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๑๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไดร้ับทราบผลการเรียน 
๑๘. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญของการประชุมผูป้กครองรับทราบผล

การเรยีน  
๑๙. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรร้อยละร้อย 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 

 
/ 

 

 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนไดจ้ัดทำรายงานประจำป ีSAR 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของโรงเรียน

นบพิตำวิทยา 
๓. โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๔. ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๕. โรงเรียนนบพิตำวิทยารบันักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  ๑๐๐ % 
๖. โรงเรียนนบพิตำวิทยารบันักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของแผนการจัดชั้นเรยีนรายป ี
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ใน

ระดับ ดเีลิศ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 



๑๒๗ 
 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน 

๙. ผู้เรยีนในเขตพื้นท่ีบริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  

๑๐. ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี ๖ มีส่วนร่วมใน
การชื่นชมความสำเร็จของนักเรยีนในปกครอง 

๑๑. ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมสี่วนร่วมในการชื่นชม
ความสำเร็จของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 

๑๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคนเกดิความภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๓. นักเรียนที่เข้าร่วมสอบทักษะคนเกง่นบพิตำวิทยาวิชาการไดร้ับทราบผลการสอบทุกคน 
๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูล

สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในระดับดีเลศิ 

๑๕. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รบัทราบผลการเรียน 

๑๖. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนใน 
ระดับดี ร้อยละ ๘๐ 

๑๗. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรอยา่งเพียงพอ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 

๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
      ปัญหา อุปสรรค 

     ๑) เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ไม่
เต็มที่ 
๑๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๑ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๑  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๐ กิจกรรม เนื่องจาก .เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด ๒๐๑๙... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - สำเร็จ  

 

๑๔. โครงการ …พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา….. 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง    ๐    ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
       ๐ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 



๑๒๘ 
 
  ๐ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๐ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
         ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกกลุ่ม
เป้าหมาย 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
           กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ 

      กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 



๑๒๙ 
 
     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
           กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ          ๐  กลุ่มบริหารทั่วไป         
      ๐ กลุ่มบริหารงบประมาณ            ๐  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ๐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (มีนาคม ๒๕๖๕X 
งบประมาณ ๑,๐๐๐  บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนนำความรู้
ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
โลกอย่างมีความสุข ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน จากการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ที ่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ผู ้เรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
การทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ และ
พร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน การ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ  
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
      เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 



๑๓๐ 
 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
    ๑.  ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒.  ผู้เกีย่วข้องและครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระฯ ได้มีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
     อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง 
2. สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ  
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 
 
          ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๑.   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
3.  สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
2. ครูทุกคนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ  
    ตอบสนองความต้องการ ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 
 
๓.  ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกระบวนการ 
     เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือ
วางแผนดำเนินการ 

    เม.ย.๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒ ขออนุมัติโครงการ     เม.ย.๒๕๖๓ ครธูนาภรณ์ 
๓ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่

กำหนด ดังนี้ 
-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

   
 
 

 
 
๑,๐๐
๐ 

 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
ครูธนาภรณ์ 

๔ ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ตาม
ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 

   - ต.ค. ๒๕๖๓ 
และ  

ครูธนา
ภรณ์/หน.



๑๓๑ 
 

เชิงคุณภาพ ภาพรวมของ
โรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มี.ค. ๒๕๖๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๕ รวบรวมสรุปคุณภาพผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพทุกกิจกรรม
เป็นภาพรวมของโรงเรียน 

   - มี.ค. ๒๕๖๔ ครูธนา
ภรณ์/
กรรมการ
พัฒนา
หลักสูตรฯ 

๖ นำข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว
หาแนวทางเพ่ือการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

    มี.ค. ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
วิชาการ/
กรรมการ
พัฒนา
หลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

2. ผู้เกี่ยวข้องและครูทุกคนทุกกลุ่มสาระฯ ได้มีการประเมิน ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง 

3. ครูทุกคนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและ
สนใจของผู้เรียน 

 

เชิงคุณภาพ 

 
สัมภาษณ์ 
 
ประเมินโครงการ 

 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมิน
โครงการ 



๑๓๒ 
 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

2. สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 

3. ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

๑. ชื่อโครงการ …พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา….. 
    กิจกรรม   ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. วัตถุประสงค ์
         ๒.๑ เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

                ผู้เรียนอย่างรอบด้านนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

   ๒.๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 

                ได้วิเคราะห์หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

    ๑. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ 
                 หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 ๒. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ 
     ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ 
     หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 
     กับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             



๑๓๓ 
 
 ๒. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
     และสนใจของผู้เรียน 
๓. ชื่อผูร้ับผิดชอบโครงการ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์     กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
     ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง .........มีนาคม ๒๕๖๔ ....... 
           ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ........ มีนาคม ๒๕๖๕ ....... 
  สรุป  (   /  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
     ๔.๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ ๑,๐๐๐   บาท 

งบประมาณท่ีใช้จริง  ๑,๐๐๐.  บาท 
   คงเหลือ               -  บาท 
  สรุป  (   /  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
     ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  ครูผู้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
  ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๓๑   คน   ไปร่วม ๓๑   คน 
  สรุป   (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้   
                             ( /  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ กำหนดไว้ 
 
๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน 
    การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
๒. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผน 
    การจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
    ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 
 

เชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน 
    การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ 

 
/ 

 
 

/ 
 

 
/ 
 
 
 
/ 

 
 



๑๓๔ 
 

    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
    และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
๒. ร้อยละ ๘๕ ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผน 
    การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
    จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
    และสนใจของผู้เรียน 
 

 
 

 ๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  - 
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม/โครงการ 

๑. การประเมินการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทำให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

๒. การปรับปรุงหลักสูตรทำให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ 
    ๓. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล              
           ๔. ครูผู้สอนทุกคนได้นำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
 

๑๕. โครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๕ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๑  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๔ กิจกรรม เนื่องจาก .เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด ๒๐๑๙... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

ระดับเขตพ้ืนที่ 
๑๐๕,๐๐๐ - ๑๐๕,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  

๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาค/ชาติ 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  



๑๓๕ 
 

๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับหน่วยงาน 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  

๔ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

๔,๖๘๐ - ๔,๖๘๐ ไมส่ำเร็จ  

๕ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
เครื่องบินพลังยาง 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๐ สำเร็จ  

 

๑๕. โครงการ พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง    ๐    ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
 มาตรฐานที่ ๒ 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑ ด้านความปลอดภัย 
๒ ด้านโอกาส 
๓ ด้านคุณภาพ 
๔ ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช 



๑๓๖ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
กลุ่มบริหารงบประมาณ       กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐   บาท 
 
******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อกาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป กับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สาระวิชาก็มีความสำคัญ 
แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีตัวบ่งชี้สำคัญ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นสมรรถนะ
สำคัญ ๕ ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา 



๑๓๗ 
 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และตัว  บ่งชี้สำคัญจากบริบทและความ
ต้องการของสังคมยุคดิจิตัลในศตวรรษที่ ๒๑ มีทั้งความรู้ ทักษะวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนมาบูรณาการเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งกลยุทธ์ (Strategies)  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก 
“ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน ทางออกของเด็กในยุค
ปัจจุบันที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ต้องเริ่มด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเหล่านี้พร้อมแสวงหาโอกาสในการ
ทำงานงานในอนาคต โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนา
ทักษะให้เกิดซึ่งความฉลาดเฉลียว และเสริมสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ นักเรียนที่มีทักษะอันชาญฉลาดเหล่านี้ จะ
สามารถนำทักษะที่มี ผสมผสานคู่ไปกับ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และความคิด
สร้างสรรค์ มาใช้ในวิชาสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เตรียมพร้อมเด็ก สำหรับ
โอกาสในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนจึงต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองสู่ความเป็นเลิศ ตามความชอบและความถนัด และสามารถเข้าแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในและนอกสถานที่
ในระดับต่างๆ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ  
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ

ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบActive Learning พัฒนาทักษะให้มีความรู้กระบวนการ

ออกแบบสร้างและปรับปรุงเครื่องบินพลังยางและนักเรียนที่มีความสนใจสามรถพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการต่อไปได ้

๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  =  จำนวน ) 
๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ ๗๐ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ 



๑๓๘ 
 

๒. นักเรียน ม.๑  ที่เข้ารับการอบรมจำนวน  ๕๐ คนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

๓. นักเรียนโรงเรียน ชั้น ม.๑ จำนวน  ๕๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learningมี
ความรู้กระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และส่งเสริม พัฒนา นักเรียนทีมีความสนใจตาม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

๔. นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนา
ความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)  

๕. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และ นักเรียนที่มีความสนใจ
พิเศษ  

          ๓.๒  เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 
๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  

๒. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา มีความพึงพอใจในการเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะ วิชาการระดับต่าง ๆ  อยู่ในระดับ 
ดีมาก 

๓. นักเรียน ม.๑  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเครื่องบิน  มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะให้มีความรู้กระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง   
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก 

๔. นักเรียนโรงเรียน ชั้น ม.๑ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning มีความรู้ ด้านกระบวนการออกแบบ
และปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และนักเรียนที่มีความสนใจสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ได้ในระดับดีมาก 

๕. นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความ
สนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และ นักเรียนที่มีความสนใจ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ     พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 

ครูศิริ
กานต ์



๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 

มีนาคม 
๒๕๖๕ 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดบัจังหวัด/
เขตพื้นท่ี/หน่วยงาน 
- วัสดุ-อุปกรณ ์
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าพาหนะ 

 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๔๖,๐๐๐ 

  
 
๓๕,๐๐๐ 
 
 

  (ระดับ
หน่วยงาน
ครู
อุทุมพร) 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดบัภาค/
ชาติ 
-วัสดุ-อุปกรณ ์
-ขวัญกำลังใจ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-พาหนะ/ค่าที่พัก 

 
 
 
๓๕,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

  
 
๒๕,๐๐๐ 

   

๒. กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
ศิลปะ (ทัศนศลิป์) 

    พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ครูสบาย 

กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์แบบ เอ ๒ 
สีน้ำ 
สีโปสเตอร ์
พู่กัน 
สีชอคล ์

  ๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๖๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

   

๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบนิพลัง
ยาง 

    พฤษภาคม 
๒๕๖๔ – 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ครูวส ุ



๑๔๐ 
 

 ไม้  Worn Wood ๐.๕ mm  
ไม้  Worn Wood ๐.๓ mm  
ไม้  Worn Wood ๐.๒ mm 
ใบพัดญี่ปุ่น   
ยางวงใหญ่สำหรับเครื่องบินพลังยาง 
กาวสเปรย ์
ท่อพลาสติก ก้านไม้ไผ ่
แร็บ 
ใบคัตเตอร์ใหญ ่
ใบคัตเตอรเ์ล็ก 
ที่หมุนยาง ๑:๕  รอบ 
โฟมอัด  ๓  mm 
กาว EPS 

  ๔๐๐ 
๔๐๐ 
๗๐๐ 
๖๐๐ 
๑๖๐ 
๗๐๐ 
๘๐ 
๒๔๐ 
๔๐๐ 
๒๔๐ 
๔๕๐ 
๔๘๐ 
๑๕๐ 

   

  ๑๘๑,๐๐
๐ 

 ๖๙,๐๐๐ ๒๕๐,๐
๐๐ 

  

 
 

๕.  การประเมินผล 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับต่างๆ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  
๒.ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา มีความพึง
พอใจในการเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  
อยู่ในระดับ ดี 
 

-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 

-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบรายงานผล 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 



๑๔๑ 
 

เชิงปริมาณ   
๕.๑. นักเรียน ม.๑  ที่เข้ารับการอบรม จำนวน  ๕๐  คนมีทักษะ 
พื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง 
มีความสุข มคีวามยดืหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้  
๕.๒. นักเรียนโรงเรยีน ช้ัน ม.๑ จำนวน  ๕๐ คน ได้รับการพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning มีความรู ้
กระบวนการออกแบบและปรบัปรงุเครื่องบินพลังยาง และ 
ส่งเสริมพัฒนานักเรยีนทีมีความสนใจตามศักยภาพ สู่ความเป็น 
เลิศทางด้านวิชาการ 
เชิงคุณภาพ  

๓.๑. นักเรียน ม.๑  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเครื่องบิน 

มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ 
ในสังคม ได้อย่างมีความสุขร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม 
พัฒนาทักษะให้มีความรู้กระบวนการออกแบบและ 

ปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง   มีความยืดหยุ่นทางด้าน 

ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข 

มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก 

๓.๒.นักเรียนโรงเรียน ชั้น ม.๑ร้อยละ ๘๐ มทีักษะการคิด 
วิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning มีความรู้ ด้าน 

กระบวนการออกแบบ สามารถปรับปรุงพัฒนา 

เครื่องบินพลังยาง  และนักเรียนที่มีความสนใจ สามารถ 

พัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการได้  
ในระดับดีมาก 

 
๑.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ
เครื่องบินพลังยาง 
๒.เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ 
๒.ฝึกซ้อมทักษะการ
ออกแบบเครื่องบิน 

 
๑.แบบประเมินกิจกรรม 
 
๒.ประเมินผลหลังอบรม 
๓.ผลการพัฒนา
ออกแบบสร้างเครื่องบิน 
พลังยาง 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียน
ที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  สำหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และ  

 
  - สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
   
  -สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 

 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 



๑๔๒ 
 

นักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

เชิงคุณภาพ 
๑. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียน
ที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
๒. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  สำหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ร้อยละ ๙๙  
  

 
 
 
สังเกต/ทดสอบ 
 
 
สังเกต/ทดสอบ 
 

 
 
 
-แบบประเมินงาน 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมินงาน 
-แบบทดสอบ 

 
 

รายงานโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการ    :   พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
       กิจกรรม :   แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ 
   แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค/ระดับชาติ 
   แข่งขันทักษะวิชาการระดับหน่วยงาน  
   ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 
   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
        สนองมาตรฐานการศึกษา 

      ด้าน  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ตัวชี้วัด: ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย                                              

สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่  ๒, ๓ 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๑, ๒  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

    กลยุทธ์ข้อท่ี  ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
    กลยุทธ์ข้อท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
    กลยุทธ์ข้อท่ี ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวศิริกานต์   บรมสุข 
๑.วัตถุประสงค์ 
      กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 



๑๔๓ 
 
      เชิงปริมาณ 
        ๑.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์  
และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒.เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่
มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      เชิงคุณภาพ  
      ๑.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์    
        และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
                ๒.เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่
มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
๒.เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
       กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
      เชิงปริมาณ 
               ๑.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์  
        และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๒.เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่
มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      เชิงคุณภาพ  
      ๑.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์    
        และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
                ๒.เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่
มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.สถานที่จัดกิจกรรม   โรงเรียนนบพิตำวิทยา และสถานที่ต่างๆ ที่มีการแข่งขัน 
๕.งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตัิ

(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช้(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ใช้เกิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. แข่งขันทักษะวิชาการระดับ
เขตพ้ืนที่ 

๑๐๕,๐๐๐ - ๑๐๕,๐๐๐ -  

๒. แข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาค/ระดับชาติ 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ -  

๓. แข่งขันทักษะวิชาการระดับ
หน่วยงาน 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ -  



๑๔๔ 
 

๔.  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
เครื่องบินพลังยาง 

๔,๖๘๐ - ๔,๖๘๐ -  

๕. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ        (ทัศนศิลป์) 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๐ -  

 

๖.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
              ๖.๑ กลุ่มเป้าหมาย ๔๗๘   คน  นักเรียน ชั้น ม.๑-ม.๖ 

        เข้าร่วมกิจกรรมจริง 
                   นักเรียน      -      คน 
                   ครู              -     คน 
                   ผู้ปกครอง     -      คน 
                   บุคคลทั่วไป  -      คน 
               ๖.๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 

๗.ผลการดำเนินงาน/โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลความสำเร็จ ระดับ
คุณภาพ 

หมาย
เหตุ 

 
๑.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับเขต
พ้ืนที่ 
๒.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับ
ภาค/ชาติ 
๓.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับ
หน่วยงาน 
๔.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน
เรียนรวม 
๕.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
เครื่องบินพลังยาง 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 

- -  

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลความสำเร็จ ระดับ
คุณภาพ 

หมาย
เหตุ 

 



๑๔๕ 
 

๖.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ
(ทัศนศิลป์) 
เชิงปริมาณ 
     ๑.นักเรียนพัฒนาความสามารถ
ทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน
ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ และนักเรียนที่มีความ
สนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ
(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชา
ทัศนศิลป์และนักเรียนที่มี   ความสนใจ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ  
     ๑.นักเรียนพัฒนาความสามารถ
ทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน
ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์   และนักเรียนที่มี
ความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๙๙ 
     ๒.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ
(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชา
ทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
 

ได้ดำเนิน
กิจกรรม

ตามแผนที่
วางไว้ 

 
 
 
 

-นักเรียนทุกคนมี 
ประสบการณ์ทาง
ทัศนศิลป์ และ
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถทาง
ศิลปะสำหรับ
นักเรียนที่สนใจ
พิเศษ  
-รางวัลที่ได้รับ
(ภาคผนวก)  

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 

 

๘.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 



๑๔๖ 
 
 
 
๑. 
 
๒. 
 
 
 
๑. 
 
๒. 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ 
เชิงปริมาณ 
   เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
   เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 

 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
        ๙. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
        ๙.๑   เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้ยกเลิกการจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม จึงส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ยกเลิกการแข่งขันทักษะวิชาการด้วย 
และในระดับหน่วยงานอื่น ๆ  ยกเลิกเป็นบางส่วน มีเฉพาะกิจกรรมทางด้านศิลปะที่มีการนำนักเรียนเข้าแข่งขัน
นอกสถานที่เท่านั้น และเป็นช่วงปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ๙.๒   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ,งบประมาณท่ีได้รับน้อยสามารถจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้
ฝึกทักษะ ที่มีคุณภาพระดับปานกลาง ต้องการของบประมาณเพ่ิมเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพ่ือให้
นักเรียนเกิดทักษะในวิชาศิลปะที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น 
             ๑๐. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 



๑๔๗ 
 
   ๑๐.๑  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะควรได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพสำหรับฝึกทักษะของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            ๑๐.๒ ควรให้ความสำคัญนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) และส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจ
ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๕ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๔  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๑ กิจกรรม เนื่องจาก .เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด ๒๐๑๙... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมพัฒนาสำนักงานวิชาการ    สำเร็จ  
๒ กิจกรรมพัฒนาห้องสโสตทัศน

ศึกษา 
   สำเร็จ  

๓ กิจกรรมปรับปรุงห้องศิลปะ    สำเร็จ  
๔ กิจกรรมจัดซื้อวารสาร

หนังสือพิมพ์ 
   สำเร็จ  

๕ กิจกรรมจัดซื้อหนังสือและตำรา
ห้องสมุด 

   สำเร็จ  

๖ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาไทย 

   สำเร็จ  

 



๑๔๘ 
 
๑๖. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง      ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 

๑. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ 
มีความปลอดภัย 
 ๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 
 ๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอและปลอดภัย 
 ๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการและจัดเวทีทางวิชาการให้แก่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ๑ ด้านความปลอดภัย 
        ๒ ด้านโอกาส  
        ๓ ด้านคุณภาพ 
        ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
        กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
       กยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงการบริการทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   



๑๔๙ 
 
       กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศกึษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
งบประมาณ   ๘๕,๕๕๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 
๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ ๒๕๔๕  ระบุว่า “ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์และอำนวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังนั้นครูต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูต้องนำความรู้
และทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายปฏริูป
การศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   



๑๕๐ 
 
  ดังนั้นหาก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โรงเรียนจึงดำเนินการโครงการนี้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยเหตุดังกล่าวในฐานะครูผู้สอน เชื่อว่าด้วย
ศักยภาพที่นักเรียนมี  นักเรียนจะสามารถทำได้ดี  โดยนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจ  และ
สามารถสร้างสมาธิให้เกิดแก่ผู้เรียน 
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
    ๒.๒ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
    ๒.๓ เพ่ือให้มีสื่อที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
          ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ทันสมัย เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอย่าง 
เพียงพอ 

๓.๑.๒ พัฒนาพฒันาสื่อ ให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการศึกษา ค้นคว้า และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทุก
คน 

๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเอง 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ๓.๒.๑. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีสื่อ อุปกรณ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย เพียงพอและมี 
 ประสิทธิภาพ 
        ๓.๒.๒ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเรียน 
การสอนนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

๓.๒.๓ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ความเหมาะสม เพียงพอ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้บริการนักเรียน    
  ทุกคน 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวล
า

ดำเนินงา
น 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน
วิชาการ 

  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ครูพรปวีณ์ 

๒ กิจกรรมพัฒนาห้องโสตทัศน
ศึกษา 

  ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐  ครูสบาย 



๑๕๑ 
 

๓ กิจกรรมปรับปรุงห้องศิลปะ   ๓.๕๐๐ ๓,๕๐๐  ครูแสวง 
๔ กิจกรรมจัดซื้อวารสาร

หนังสือพิมพ์ และตำรา
ห้องสมุด 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ครูสุณี 

๕ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษา 

  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ครูอาบีบซา  
เซดามิซา 

๖ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาไทย 

  ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ครูมณฤดี 

๗ พัฒนาห้องนาฎศิลป์   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ครูสุ
พรพรรณ 

๘ พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  ครูพรพิมล 

รวม    ๘๕,๐๐๐   
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑.    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ทันสมัย เหมาะสม 
เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
๒. พัฒนาพฒันาสื่อ ให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการศึกษา 
ค้นคว้า และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทุกคน 
๓. นักเรียนทุกคนรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
และพัฒนาตนเอง 
 

 
 

สอบถาม 

 
 
แบบสอบถาม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยและ 
เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน   
๒. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 
 

ประเมิน 

 
 
แบบประเมิน 



๑๕๒ 
 

๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัยเพียงพอ ปลอดภัย และ
เหมาะสม 
. ๔, นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ระดับ ดีเลิศ) สามารถ
ใช้แหล่งเรียนรุ้และนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน
นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑  มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ที่ทันสมัย เหมาะสม ทีน่ักเรียนใช้เพื่อการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 

๖.๒ มีสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการศึกษา ค้นคว้า และเพียงพอต่อความ 
ต้องการของนักเรียนทุกคน 
๖.๓ นักเรียนทุกคนรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเอง 

 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวสุณี  บายนุ่น)                                            (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ.............................. .......... ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                       (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 ๑. ชื่อกิจกรรม พัฒนาห้องนาฏศิลป์ 
     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 



๑๕๓ 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เชิงปริมาณ 
   - นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน ได้ฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างเต็มที่ 
  ๒.๒ เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบนางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
     กลุ่ม/งาน บริหารวิชาการ 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 
  สรุป  (  √   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (   )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ...................๕,๐๐๐................... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ....................๗,๕๐๐..................  บาท 
        คงเหลือ         -   บาท 
  สรุป  (    )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (  √  )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  นักเรียนจำนวน ๔๘๗ คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ......๑.......   คน   เข้าร่วม ........๔๘๗.......   คน 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (  /  ) นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ีกำหนด
ไว้ 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน ได้ฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างเต็มที่ 
๒. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 

/ 
/ 

 
 

 
 

 

 

 
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  -  
  ข้อดี 
  - นักเรียนได้สร้างความม่ันใจในการแสดงและทำให้มีประสิทธิภาพ 



๑๕๔ 
 

- นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและสามารถเพ่ิมศักยภาพของตัวเองได้มากยิ่งข้ึน 
   
 

      ลงชื่อ    ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
              (นางสุพรพรรณ  รักจันทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 ๑. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา  
     โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



๑๕๕ 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา ให้มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถมีแหล่งเรียนรู้ 
                    ของโรงเรียนและชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
               เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
      เชิงปริมาณ 
                ๑. เพ่ือพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา ให้มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถมีแหล่งเรียนรู้ 
                    ของโรงเรียนและชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
         เชิงคุณภาพ 
                ๑. เพ่ือพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา ให้มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถมีแหล่งเรียนรู้ 
                    ของโรงเรียนและชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๙๕ 
 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสบาย   ทองสลัก 
     กลุ่ม/งาน บริหารงานวิชาการ/งานโสตทัศนศึกษา 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ภาคเรียนที่ ๑/๒  ๒๕๖๔ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ภาคเรียนที่ ๑/๒  ๒๕๖๔ 
  สรุป  (/ )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (   )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ    ๓,๕๐๐   บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง        ๓,๕๐๐   บาท 
        ใช้เกิน            -        บาท 
  สรุป  ( / )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (   )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  .คณะครู ๓๕ คน นักเรียน ๔๕๐ คน ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา  
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๓   คน   ร่วมกิจกรรม  ๓   คน 
  สรุป  (   )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ( /  )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (   )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( /  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่
กำหนดไว้ 
  
 
 
 
 
 
 
๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 



๑๕๖ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ไดห้้องโสตทัศนศึกษา มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 สามารถมีแหล่งเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

/  

2. ห้องโสตทัศนศึกษา มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถมีแหล่งเรียนรู้ ของ
โรงเรียนและชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๙๕ 
 

/  

   
 
ลงชื่อ        ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 

         (นายสบาย  ทองสลัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 
 
  ๑. ชื่อกิจกรรม พัฒนาสำนักงานวิชาการ 
     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เชิงปริมาณ 
   - ครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการทุกคนมีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอและ
เอ้ืออำนวยความสะดวก 
  ๒.๒ เชิงคุณภาพ 
   - สำนักงานวิชาการมีครุภัณฑ์เพียงพอและเอ้ืออำนวยความสะดวกต่อครูและบุคลากร
อยู่ในระดับดีมาก 
 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบนางพรปวีณ์ จันทรชิต 
     กลุ่ม/งาน บริหารวิชาการ 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ๖  มีนาคม ๒๕๖๕ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 
  สรุป  (  √   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (   )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ ...................๕,๐๐๐................... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ....................๖,๐๐๐..................  บาท 
        คงเหลือ         -   บาท 
  สรุป  (    )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (  √  )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
  ครูและบุคลากรในสำนักงานวิชาการ  ๗  คน 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. ครูและบุคลากร จำนวน  ๗  คน ได้มีครุภัณฑ์สำนักงานวิชาการเพียงพอ
และเอ้ืออำนวยความสะดวก 

/ 
 

 
 

       ๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
  -  
  ข้อดี 
  - ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจที่มีครุภัณฑ์สำนักงานวิชาการเพียงพอและเอื้ออำนวยความ
สะดวกในการทำงาน 
   
                                                                                             นาง

พรปวีณ ์ จนัทรชิต  ผูร้ายงาน 



๑๕๘ 
 
                                                                                                                                 ต าแหน่งครู 

       
   
โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
กิจกรรม พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
    ๔) ครูร้อยละ ๘๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อ อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ปีการศึกษา 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนครศรีธรรมราช 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ผู้รับผิดชอบ    นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 



๑๕๙ 
 
 ๑. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อ
ประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อสร้างความพร้อมในด้านวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ   
๑. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี  
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มสีื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม

ลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกห้องมีวัสดุ สารเคมีและสื่อที่พร้อมใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  
เชิงคุณภาพ   
๑. เพ่ือสร้างความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เริ่ม  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดโครงการ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๕ ) 
สถานที่  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องปฏิบัติการสอมพิวเตอร์ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
งบประมาณ  

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ งบประมาณท่ีใช้(บาท) คงเหลือ(บาท) ใช้เกิน(บาท) หมายเหตุ 
๒๕,๐๐๐ บาท ๒๔,๘๐๘.๓๐ ๑๙๑.๗๐ -  

 
ผลการดำเนินงาน/โครงการ 



๑๖๐ 
 

เนื้อหาสาระการารายงานผล สรุปผลการดำเนินงาน ผลความสำเร็จ/เทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

กิจกรรม / วิธีการดำเนินงาน 
-  เสนอโครงการ 
-  ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการกิจกรรม 
- สรุปผลโครงการ  

 
ได้ดำเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

 
ดำเนินกิจกรรมตามท่ี

วางแผนไว้ 

 
ดีมาก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ๑. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและ
สื่อเทคโนโลยี  
    ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการ
สอน และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     ๓. เพื่อสร้างความพร้อมในด้านวัสดุที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินกิจกรรม 
 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินกิจกรรม 
 

 
มีวัสดุอุปกรณ์เป็นสื่อการ
เรียนที่หลากหลาย 
 
 
 
ครูผลิตและพัฒนาสื่อการ
ประสิทธิภาพ 
 
มีความพร้อมในด้านวัสดุที่
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
ดีมาก 

 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   
     ๑. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีสื่อประกอบการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้ง
สื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี  
     ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มี
สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมทำ

 
 
บรรลุตามเป้าหมายการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
บรรลุตามเป้าหมายการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
 

 
 
ครูมีสื่อทีห่ลากหลาย
เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 
 

 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 



๑๖๑ 
 

เนื้อหาสาระการารายงานผล สรุปผลการดำเนินงาน ผลความสำเร็จ/เทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ 
     ๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกห้องมีวัสดุ สารเคมีและสื่อที่พร้อม
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 
 
เชิงคุณภาพ    
๑. เพื่อสร้างความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมีที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
บรรลุตามเป้าหมายการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
บรรลุตามเป้าหมายการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
 
บรรลุตามเป้าหมายการ
ดำเนินกิจกรรม 
 

 
ห้องปฏิบัติการวิทยา- 
ศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
ห้องมีวัสดุ สารเคมีและสื่อ
ที่พร้อมใช้ 
 
 
มีสื่อพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ครูได้ใช้และผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ – 

มีนาคม  ๒๕๖๕ 

  

สถานที่  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนนบพิตำวิทยา  

 
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ๒๑๑,๒๑๒, 
๒๑๔ และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

สรุประดับคุณภาพโดยรวม 
โดยภาพรวม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ใช้การสังเกตและสอบถาม
ครูที่จัดการเรียนการสอน
และนักเรียน 

เป็นที่น่าพอใจ ดีมาก 

 
 
ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข 



๑๖๒ 
 

งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE และ 
ON-SITE ( ๑๑ วัน) นักเรียนไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อ
จึงใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์ ใบงาน ใบกิจกรรม จดัทำป้ายนิเทศและเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนในต้นปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- 

 

    ลงชื่อ ....................................ผู้รายงาน          
                  (นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ )             
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
๑. ชื่อโครงการ .โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
๒. กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๓. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอาบีบซา เซดามิซา 
๔. ที่ปรึกษาโครงการ นางสุนีย์ บ่ายนุ่น 
๕. วันที่จัดกิจกรรม ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔ 
๖. สถานที่จัด กิจกรรม จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
๗. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

๖.๑ กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 นักเรียน  -  คน 
 คร ู  - คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
๖.๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

๘. งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ๒๐,๐๐๐ บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง ๒๐,๐๐๐ บาท 
        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  -  บาท 
 



๑๖๓ 
 

๙. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

๘.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอในการเรียนและ
ฝึกซ้อมกีฬา 
 

   

๘.๒ เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพไปแล้ว 
 
 

   

๘.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้เพ่ิมทักษะทางการกีฬา    
 

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
๑๐.๑ - 
๑๐.๒ - 
๑๑. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
๑๑.๑ - 
๑๒.  เอกสารแนบท้าย 
ภาพถ่าย  
 

 
 
 
๑๗. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๓ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๓  กจิกรรม 

 จัดไมส่ำเร็จ ๐ กิจกรรม เนื่องจาก ................................................... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
     -            - - สำเร็จ  

๒ กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งวิจัยเพื่อ
พัฒนา 

              
๒,๐๐๐ 

-               
๒,๐๐๐ 

สำเร็จ  



๑๖๔ 
 

๓ กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - สำเร็จ  

 

๑๗. โครงการ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
      ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                             ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ข้อที่ .... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง  
                           ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 



๑๖๕ 
 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐  บาท 

******************************************************** 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ครูมืออาชีพ ตามความหมายของกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือครูที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่
จะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี 
วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งจากความหมายนี้ 
เราจะเห็นได้ว่า ระดับของครูมืออาชีพนั้น แตกต่างจากระดับคนที่ประกอบอาชีพครูอยู่พอสมควร ครูทุกคนถึงแม้
จะมีความรู้ทางวิชาชีพทัดเทียมกัน เพราะส่วนใหญ่ต่างจบจากสถาบันผลิตครูเหมือนๆกัน หรือจะแตกต่างกันบ้างก็
ตรงชื่อของมหาวิทยาลัยที่เรียนจบ แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาบรรจุครูในสถานศึกษาของรัฐหรือได้ทำงานใน
สถานศึกษาของเอกชน ครูทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นในการทำงานที่แทบจะไม่ต่างกัน แต่อะไรเล่า? ที่เป็นตัววัดว่า ใครคือ
ผู้ประกอบอาชีพครูธรรมดาๆ และใครควรจะถูกเรียกว่าเป็นครูมืออาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญ
สำคัญที่สุด  เป็นการกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสำคัญหลายประการเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอนสอนด้วย  ความมั่นใจ ใน
การจัดการเรียนรู้นั้นจำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ  เรียนรู้มาใช้ในการจัดการชั้น
เรียนเพื่อให้ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่  เหมาะสมกับวัย คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สร้างแนวทางการสอนที่เป็นขั้นตอนและตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและเป็นภารกิจสำคัญของครูผู้สอน ทำให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอน
อย่างใด ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่ผู้สอนได้วางแผนการ
สอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ทำให้สอนได้ครอบคลุมเนื้ อหา สอนอย่างมี
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แนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทำและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของ
แผนการสอนที่ดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอนดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ การวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ดียิ่งขึ้น เป็น
การวิจัยที่ต้องทำอย่างรวดเร็วนำผลไปใช้ทันทีและมีการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ต่างๆกับกลุ่มเพ่ือน
ร่วมงานในโรงเรียนวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่  เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถทำได้ในลักษณะ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

โรงเรียนนบพิตำวิทยาเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจหน้าที่ของครูผู้สอนทุกท่าน เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ ซึ่งต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตัวนักเรียน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
 
๒.  วัตถุประสงค์   
             ๒.๑ เพ่ือให้ครูได้มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี 
                    ประสิทธิภาพ 
    ๒.๒  เพื่อให้ครูได้มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง  
             ๒.๓  เพื่อสามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๔  เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และ 
       นำผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
             ๒.๕ เพ่ือให้ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ    
                 ๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
        ๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 

            ๓.๑.๓  ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ    

       ๓.๒.๑ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        ๓.๒.๒ ครูมีวิจัยในชั้นเรยีนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

       ๓.๒.๓ ครูสามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑  
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       ๓.๒.๔  ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และนำ
ผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
                 ๓.๒.๕ ครูผู้สอนจัดระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระดับดี มีแผนการวัดและประเมินผล
การเรียนชัดเจน 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งแผนการ
จัดการเรียนรู ้

- - - - ตลอดปีการศึกษา ครูศรรีักษ์  
เรืองรัตน ์

๒ กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งวิจัยเพื่อ
พัฒนา 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูมณฤดี  
วงศ์เมฆ 

๓ กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล 

- ๕๐๐ ๓๙,๕๐๐ ๔๐,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูธนาภรณ์ 
กรรณิการ ์

 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
๓.  ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามการวัดผลประเมินผล และนำผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 
- ตรวจแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
- ตรวจวิจัยในชั้นเรียน 

 

 
- แบบบันทึกการ

ตรวจแผนการจัด
กาเรียนเรียนรู้ 

- แบบบันทึกการ
ตรวจวิจัยในชั้น
เรียน 



๑๖๘ 
 

๔. ครูผู้สอนจัดระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ระดับด ีมีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจน 
 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๖.๑  ครูได้มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี 
                    ประสิทธิภาพ 
    ๖.๒  ครูได้มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง  
             ๖.๓  สามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๖.๔  ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และ 
       นำผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
             ๖.๕  ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
๑. ชื่อ โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เชิงปริมาณ  
              ๑. เพื่อให้ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๒. เพื่อให้ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 
 

๒.๒  เชิงคุณภาพ   ( ผลการดำเนินการ )  
              ๑. เพื่อให้ครูได้มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒. เพื่อให้ครูได้มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
๖. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

๗.   ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
            



๑๖๙ 
 
                ๑) กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งแผนการจัดการเรียนรู้    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
                                     งบประมาณท่ีได้รับ       -         บาท                                                     
                                     งบประมาณท่ีใช้       -         บาท                                                     
                                     งบประมาณคงเหลือ       -         บาท                                                     
        สรุป  (   )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

               ๒)  กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งวิจัยเพื่อพัฒนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ 
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการตามแผนที่วางไว 
                                     งบประมาณท่ีได้รับ       ๒,๐๐๐         บาท                                                     
                                     งบประมาณท่ีใช้       -         บาท                                                     
                                     งบประมาณคงเหลือ       ๒,๐๐๐         บาท                                                     
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 

 

               ๓)  กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางธนาภรณ์ กรรณิการ ์
       ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                  สรุป    (    )  ดำเนินการตามแผนที่วางไว 
                                     งบประมาณท่ีได้รับ       ๔๐,๐๐๐         บาท                                                     
                                     งบประมาณท่ีใช้      ๔๐,๐๐๐   บาท                                                     
                                     งบประมาณคงเหลือ       -          บาท                                                     
         สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ   
      ๑. ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการ
เรียนรู 
      ๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 

 
/ 
 
/ 

 

 



๑๗๐ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงคุณภาพ   
     ๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
/ 
 
/ 

 

 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
   เชิงปริมาณ   
      ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
      ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 
   เชิงคุณภาพ   
     ๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๘. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
      ปัญหา อุปสรรค 

- 
       ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชา 
- 
      ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ครูทุกคนได้มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูทุกคนมีวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๓. งานทะเบียนวัดผลดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๑๘. โครงการทัศนศึกษาวิชาการ 
มีกิจกรรมทั้งหมด ๒ กจิกรรม  
  จัดสำเร็จ  ๐  กจิกรรม 



๑๗๑ 
 

 จัดไมส่ำเร็จ ๒ กิจกรรม เนื่องจาก .เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด ๒๐๑๙... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 
๑ กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ต้น ๔๕,๐๐๐ ๐ ๔๕,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  
๒ กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.

ปลาย 
๑๔,๐๐๐ ๐ ๑๔,๐๐๐ ไม่สำเร็จ  

 

๑๘. โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ๑ ด้านความปลอดภัย 
        ๒ ด้านโอกาส  
        ๓ ด้านคุณภาพ 
        ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
        กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   



๑๗๒ 
 
       กยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงการบริการทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
       กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕  
งบประมาณ   ๑๐๔,๐๐๐  บาท 
 

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

๑.  หลักการและเหตุผล 
การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา ๒๕ กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ  
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 



๑๗๓ 
 

 สถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายใน โรงเรียนเพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษาเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา การเรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาวิชาการ  ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่
เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายัง
สถานที่สำคัญ ๆ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรรู้จักทำให้เกิดความรัก 
หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศชาติ 
๒.  วัตถุประสงค์ (สนอง มฐ. ตชว/ นโยบาย/กลยุทธ์) 
           ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๒.๒ นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒,๓ นักเรยีนได้พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองจากการด้านการเรียนการสอนที่  
                เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
          ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
                     บูรณาการด้านการเรียนรู้ 
            ๓.๑.๒  นักเรียน มีพ้ืนฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ 
             ปัญญาท้องถิ่น 
             ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    
            ของตนเอง 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด หมวดรายจ่าย ผู้รับ 



๑๗๔ 
 

การใช้งบประมาณ ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผิดชอบ 

๑ กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ต้น    ๖๕,๐๐๐  ครูสณุ ี
๒ กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ปลาย    ๓๙,๐๐๐  ครูสณุ ี

รวม    ๑๐๔,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการด้านการเรียนรู    
  ๒. นักเรียนมีพ้ืนฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบสอบถาม 

 
แบบบันทึก 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๖.๑ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
๖.๒ นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๗๕ 
 
          ๖,๓ นักเรยีนได้พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาตนเองจากการด้านการเรียนการสอนที่  
                เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวสุณี  บายนุ่น)                                            (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                       (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ 

  งบประมาณ  จำนวน  ๑๐๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

********************* 
       รายละเอียดกิจกรรม  สำรวจแหล่งเรียนรู้ / สำรวจความต้องการของนักเรียน / ดำเนินกิจกรรม / สรุปผลรายงานการดำเนินกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ 
ค่าจ้างเหมารถสำหรับ
นักเรียน ม.ต้น 

๖  ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐   

๒. ค่าจ้างเหมารถสำหรับ
นักเรียน ม.ปาย 

๓  ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐   

รวม   ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐   
 
 
 
 


