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ค ำน ำ 

     แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้จัดท าขึ ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  โดยค านึงถึง
มาตรฐาน นโยบายของโรงเรียน  ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรตลอดจน
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีรายละเอียดบริบทของโรงเรียนกรอบการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ โครงการและกิจกรรมประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕     
 
     แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม และได้ผ่านการแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ  ได้ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการเพื่อให้โรงเรียนเขา
ทะลุพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
บริบทของโรงเรียน 

................................................. 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลเขาทะลุ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาทะลุ 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๒๐ ๐๖๒    E–Mail ktlp.tg@gmail.com   
Website http://www.khaotalupit.ac.th/ 
        เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีพ้ืนที่จ านวน  ๓๕ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน   
ต าบลเขาทะลุ หมู่ที่ ๑ – ๑๑  ต าบลเขาค่าย หมู่ที่ ๑ – ๑๓  ต าบลทุ่งระยะ หมู่ที่ ๑๑  ต าบลนาสัก หมู่ที่ ๑๐  
และต าบลละอุ่น (จังหวัดระนอง) 
 
๒.ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

2.1  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
        นายสนอง   ศิลปกุล    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)   

 ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

           นางเกษร  ศิลปกุล   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)   
           ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
  

๓. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาทะลุ  อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ มีพ้ืนที่ ๓๕ ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ อยู่ติดกับวัดและอนามัยเขาทะลุ เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๔  โดยกรม
สามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายยืนยง กลิ่นรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา มาปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมอีกต าแหน่งหนึ่งโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านเขาทะลุ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา อ าเภอสวี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒ ห้องเรียน 
จ านวน ๗๗ คน 

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายส ารวจ  ถนอมศักด์ิ อาจารย์ ๒ โรงเรียน 
ชลธารวิทยาซึ่งรักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยาให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน  
เขาทะลุพิทยาคมแต่เนื่องจากไม่มีข้าราชการครูมาปฏิบัติงานประจ าที่โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียน 
สวีวิทยา โรงเรียนนาสักวิทยา โรงเรียนชลธารวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนศรียาภัย 
โรงเรียนด่านสวี ตลอดจนโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการส่งครู – อาจารย์มาช่วยสอนนักเรียนซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ครู - อาจารย์ได้มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จ านวน ๕ คนเป็นหญิง ๒ ชาย ๓ คนและอัตราว่าง ๑ ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) 
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วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยังสถานที่ของโรงเรียนโดยมีอาคารเรียนชั่วคราว  
๑ หลังซึ่งได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๓๔ และโรงเรียนท่าข้าม โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ให้ยืมครุภัณฑ ์- โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน เครื่องพิมพ์ดีด และเต็นท์ส าหรับใช้เป็นโรงอาหารและได้พัฒนาโรงเรียนเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันด้วยความร่วมมือของชุมชน คณะครูและนักเรียน ค าขวัญโรงเรียน คือ “ประพฤติดี  เรียนเด่น  เน้น
กีฬา  พัฒนาชุมชน” 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสนอง  ศิลปกุล ได้ย้ายมาด ารงด าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยา
คม มีรองผู้อ านวยการ ๑ คน ข้าราชการครู ๑๙ คน ลูกจ้างประจ า ๒ พนักงานราชการ ๑ ครูวิกฤต ๑ เจ้าหน้าที่
ธุรการ ๑ ครูอัตราจ้าง ๒ ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน  จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จ านวน ๒๙๙ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีรองผู้อ านวยการ ๑ คน ข้าราชการครู ๑๙ คน พนักงานราชการ ๑ ครูวิกฤต ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ครูอัตราจ้าง ๒  ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จ านวน ๒๙๖ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรองผู้อ านวยการ ๑ คน ข้าราชการครู ๑๙ คน พนักงานราชการ ๑ ครูวิกฤต ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ครูอัตราจ้าง ๒  ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จ านวน ๓๒๕ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นายสนอง  ศิลปกุล เป็นผู้อ านวยการ มีรองผู้อ านวยการ ๑ คน ข้าราชการครู ๑๙ 
คน พนักงานราชการ ๑ ครูวิกฤต ๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  ครูอัตราจ้าง ๒  ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน   

 จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จ านวน ๓๖๘ คน  (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔) 

ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายสนอง  ศิลปกุล เป็นผู้อ านวยการ มีรองผู้อ านวยการ ๑ คน ข้าราชการ
ครู ๑๙ คน  พนักงานราชการ ๑ ครูวิกฤต ๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  ครูอัตราจ้าง ๒  ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน   

 จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ จ านวน ๓๗๒ คน  (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔) 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นำยส ำรวจ ถนอมศักดิ์ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : ๔ ก.ค.๒๕๓๔-๑๕ มี.ค.๒๕๔๒ 
 

 

 
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นำยเสน่ห์ มีวิเศษณ์ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : ๑๐ พ.ค. ๔๒ - ๑๖ ธ.ค.๔๒ 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นำงปรำณี พิมำณ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : ๔ พ.ค.๒๕๔๓ - ๑๓ พ.ย.๒๕๔๓ 
 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นำยวัฒนำ กิตติวำนิช 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : ๑๒ ก.พ.๒๕๔๔ - ๒๐ เม.ย.๒๕๔๙ 
 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นำยสุรินทร์ เนียมสุวรรณ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : ๒๐ เม.ย.๒๕๔๙ - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นำยฑีฆำวุฒิ บุญสวัสดิ์ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ : ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗๔๙๖๗๗๐๐ 

อีเมล์ : dr.theekhawut@hotmail.com 
 

 

 

 

 

ชื่อ-นำมสกุล : นำยสนอง ศิลปกุล 

ต ำแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 

ด ำรงต ำแหน่งเม่ือ : ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๕ ๑๖๑ ๕๕๓๕ 

อีเมล์ : sillapakul@gtmail.com 
 

 

 

 
 
 



๔ 
 

๔. ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค ำอธิบำย 
มุ่งม่ันพัฒนา      หมายถึง เร่งพัฒนาให้เกิดผลโดยเร็ว โดยจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
คุณภาพนักเรียน     หมายถึง คุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
 แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม    หมายถึง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ห้องปฏิบัติการห้องสมุด 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง หลักการมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน และความไม่ประมาท 
  ชุมชนมีส่วนร่วม    หมายถึง ผู้ปกครองและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนในการจัด 

การศึกษาของโรงเรียน 
 

       สัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 

  

          ตรำประจ ำโรงเรียน 
เป็นรูปภูเขาเป็นช่องทะลุ ล้อมรอบด้วยลายไทย เมล็ดและใบกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ของชุมชนเขาทะลุ 

หมายถึงความเข้มแข็งอดทนและความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
อักษรย่อ    :  ข.พ. 
สีประจ าโรงเรียน   :  ชมพู – เขียว  
ปรัชญาโรงเรียน            :  ประพฤติดี เรียนเด่น เน้นกีฬา พัฒนาชุมชน 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน      :  ต้นกัลปพฤกษ์  
เป้าหมายของโรงเรียน     :  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๕. จ ำนวนบุคลำกร 

 
๖. สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ - 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ ๖ 
คณิตศาสตร์ ๓ ๒๔   
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ ๒๔ 
ฟิสิกส์ ๑ ๒๕ 
เคมี ๑ ๒๖ 
ชีววิทยา ๑ ๒๕ 
ภาษาไทย ๓ ๒๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๕ 
สังคมศึกษา ๓ ๒๒ 
การงานอาชีพ-เกษตร ๑ ๒๒ 
การงานอาชีพ-อุตสาหกรรมศิลป์ ๑ ๒๓ 
คอมพิวเตอร์ ๑ ๒๓ 
ศิลปะ ๑ ๒๕ 
ศิลปะ(ดนตรี) ๑ ๒๖ 
สุขศึกษาและพละศึกษา ๑ 

๒๓ 
นักศึกษาฝึกสอน-พละศึกษา ๒ 

รวม ๒๖ เฉลี่ย ๒๕ ชม./คน/สัปดำห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

นักศึกษำ
ฝึกสอน 

รวมทั้งหมด 

๒ ๑๗ ๑ ๕ ๓ ๒ ๓๐ 



๖ 
 

๗. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 

 
 

1. สนามฟุตบอล 
2. อาคารเรียน ๒๑๖ ล (อาคารอินทนิล) 
3. สนามกีฬาอเนกประสงค์ (ลานเข้าแถว)      

4. อาคารเบ็ดเสร็จ ข  ( อาคารส านักงาน) 
5. ห้องน้ าหญิง หลังที่ ๑ จ านวน ๖ ที ่
6. ห้องน้ าหญิง หลังที่ ๒ จ านวน ๖ ที ่

7. อาคารเบ็ดเสร็จ ข (อาคารกัลปพฤกษ์) 
8. อาคารเบ็ดเสร็จ ก (อาคารศรีตรัง) 
9. ห้องน้ าชาย ๖ ที่            
10. โรงอาหาร  
11. บ้านพักครู จ านวน ๕ หลัง 
12. บ้านพักนักเรียน จ านวน ๔ ห้อง 
13. อาคารช่าง  
14. อาคารกรองน้ าบาดาล 
15. บ้านพักรับรอง (ผู้บริหาร) 
๑๖.อาคารพลศึกษา(โรงยิม)  
 
 



๗ 
 

 
 
 
 

๘. จ ำนวนนักเรียนและบุคลำกร 
๕.๑ จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ แยกตำมระดับช้ัน รวม ๓๖๘ คน  
     ( ข้อมูล  ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
           ๕.๑.๑   จ ำนวนนักเรียน  ๑๐ ปีกำรศึกษำ   

ปีกำรศึกษำ จ ำนวน เพิ่มข้ึน-ลดลง 
๒๕๖๔ ๓๖๘ +๔๕ 
๒๕๖๓ ๓๒๓ +๒๗ 
๒๕๖๒ ๒๙๖ -๓ 
๒๕๖๑ ๒๙๙ -๔๒ 
๒๕๖๐ ๓๔๑ -๑๖ 
๒๕๕๙ ๓๕๗ -๑๘ 
๒๕๕๘ ๓๗๕ -๑๐๐ 
๒๕๕๗ ๔๗๕ -๕๑ 
๒๕๕๖ ๕๒๖ ๐ 

  
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

           ๕.๑.๒  ประมำณกำรจ ำนวนนักเรียน  ๖ ปีกำรศึกษำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ** โรงเรียนขยำยโอกำส 

 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ภำยใน / แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
ตำรำงท่ี ๑๓ แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 
๑ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ตลอดปีการศึกษา 
๒ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ตลอดปีการศึกษา 
๓ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ตลอดปีการศึกษา 
๔ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ตลอดปีการศึกษา 
๕ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตลอดปีการศึกษา 
๖ ห้องปฏิบัติการเคมี ตลอดปีการศึกษา 
๗ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปีการศึกษา 
๘ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตลอดปีการศึกษา 
๙ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์๑ ตลอดปีการศึกษา 

๑๐ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์๒ ตลอดปีการศึกษา 
๑๑ ห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 



๙ 

 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 
๑๒ ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 
๑๓ โรงฝึกงาน ตลอดปีการศึกษา 
๑๔ ห้องดนตรี ตลอดปีการศึกษา 
๑๕ ห้องนาฎศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๖ ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

 
๑๐.แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
               ตำรำงท่ี ๑๔ แสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภำยนอก ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑ วัดเขาทะลุ, วัดถ้ าห้วยกลาง, วัดถ้ าน้ าทิพย์       
๒ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทะลุ       
๓ สถานีต ารวจภูธรต าบลนาสัก       
๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาทะลุ       

 
๑๑. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน บ้านเขาทะลุเป็นสังคมชนบทประชากร  
ส่วนใหญ่อพยพมาจากภูมิภาคต่างๆ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รม
ประกอบด้วย สวนกาแฟ และผลไม้ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา และปาล์ม บางส่วนเป็นช่างฝีมือแรงงาน
การก่อสร้าง บางส่วนยังไม่มีอาชีพท าเป็นหลักแหล่ง ว่างงานเป็นบางช่วงเวลา ประชาชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับ
ถือศาสนาพุทธ มีลักษณะการอยู่อาศัยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนในระดับสูง  

 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีฝนชุกตลอดปี ผู้เรียนใช้ภาษาถิ่นภาคใต้และภาคะวันออกเฉียง
เหนือ จ านวนประชากรประมาณ ๖,๒๐๐ คน  จ านวนเด็กในวัยเรียน ๑,๔๐๐ คน 
 รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวยังอยู่ในขั้นต่ า ไม่ค่อยเพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงมีปัญหาต่อเนื่องมาถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นอย่างมากประการหนึ่ง ประกอบกับสภาพ
ดินฟ้าอากาศแปรปรวน บางปีมีฝนตกมากเกินไป บางปีก็แห้งแล้ง ท าให้ผลผลิตต่ า ราคาพืชผลไม่แน่นอน 
เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีภาระหนี้สิน การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นแบบเรียบง่าย ปลูกบ้านและที่
พักอาศัยในท่ีดินท ากินของตนเอง คนในพ้ืนที่เป็นคนถิ่นเดิม และย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่นิยม คือ การแห่เทียนพรรษา  การตักบาตรเทโว  
การเล่นสงกรานต์ เทศกาลวันปีใหม่ วันลอยกระทงและวันตรุษไทย   
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนที่
เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและท างานก่อสร้าง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท 
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบหุบเขา อยู่ห่างจากอ าเภอสวี ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ถ้ าธารลอดใหญ่ โครงกระดูกถ้ าเขาจุฬา ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น แต่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังขาดการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท าให้การ
พัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างช้าๆ 



๑๐ 

 

 

 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชนดีพอสมควร เช่น ทุกครั้งที่โรงเรียน         
มีการจัดกิจกรรมจะมีชุมชนเข้าร่วมมาก ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ชุมชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป การสนับสนุนด้านอื่นมีน้อยมาก เว้นแต่การอุทิศแรงงานให้แก่โรงเรียน 
 
๑๒. กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุม ทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา 
 หลักสูตร จ าแนกเป็น ๒ ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย  
๑) ห้องเรียนทั่วไป ๒ ห้อง  
 หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  
๑) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
๒) แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา 
๓) แผนการเรียน ศิลป์ - ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

บทท่ี ๒ 

ทิศทำงกำรบริหำรโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

................................................. 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  ค ำขวัญโรงเรียน 

ประพฤติดี   เรียนเด่น   เน้นกีฬา  พัฒนาชุมชน 
 

คติธรรม 
สุขา สงฺฆสฺส  สาคคฺคี  (ความสามัคคีของหมู่คณะท าให้เกิดสุข) 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
๒. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๔. จัดหาเทคโนโลยีใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
๕. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
๖. เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ 
๗. พัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติกัน  
 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
 นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและปลูกฝังและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
 
 



๑๒ 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนแนวทำงกำรพัฒนำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
       ผู้ เรียนเรียนอ่านและเขียนได้  เหมาะสมตามระดับชั้น 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันท่วงที 
สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่ในการสืบค้นข้อมูลได้
ด้วยตนเอง มีทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีวุฒิภาวะทางอาชีพ เหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิต
สาธารณะ และรับผิดชอบหน้าที่ เช่นการดูแลเขตรับผิดชอบ การ
เข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น  

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับต่ ากว่า
ระดับประเทศหลายรายวิชา 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้ งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
  ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้
ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑) พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม 
และประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ให้
สามารถบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 
  



๑๓ 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
     ๒) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ๓) ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๔) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
     ๑) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ธรรมชาติวิชา 
    ๒) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ 
    ๓) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ทันทีเพ่ือผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
    ๔ )ครูควรจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล 

 
 แผนพัฒนำตนเองในกำรรักษำมำตรฐำน  
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลก เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนสอน
ให้ดียิ่งขึ้น 

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนและครู 
 ๓. โรงเรียนยังขาดครูประจ าการในวิชาเอก คณิตศาสตร์ เคมี นาฎศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

บทท่ี ๓ 
แผนกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 
 

ล ำดบั จ ำนวนเงนิ จ ำนวนคน รวมเป็นเงนิ หมำยเหตุ

1 รายหวันกัเรียน ม. ตน้ 3,500 183 640,500.00
รายหวันกัเรียน ม.ปลาย 3,800 182 691,600.00

รวม 365 1,332,100.00
2 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ม. ตน้ 880 183 161,040.00

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ม.ปลาย 950 182 172,900.00
รวม 365 333,940.00

3 หนงัสือเรียน ม.1 808 60 48,480.00
หนงัสือเรียน ม.2 921 65 59,865.00
หนงัสือเรียน ม.3 996 58 57,768.00
หนงัสือเรียน ม.4 1,384 74 102,416.00
หนงัสือเรียน ม.5 1,326 51 67,626.00
หนงัสือเรียน ม.6 1,164 57 66,348.00
ค่ำหนังสือเรียน รวม 365 402,503.00

4 อุปกรณ์การเรียน ม. ตน้ 420 183 76,860.00
อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 460 182 83,720.00
แจกเดก็ รำยคน รวม 365 160,580.00

5 เคร่ืองแบบ ม. ตน้ 450 183 82,350.00
เคร่ืองแบบ ม.ปลาย 500 182 91,000.00
แจกเด็ก รายคน รวม 365 173,350.00

6 0.00
7 ครูวิกฤต 12 15,000 180,000.00
8 เจา้หน้าท่ีธุรการ 12 15,000 180,000.00
9 369 2,300 848,700.00

10 1       211,857.74 211,857.74
11 1       178,914.19 178,914.19
12 1       531,832.80 531,832.80
13 1         20,000.00 20,000.00
14

รวม 4,553,777.73
เงินบ ารุงการศึกษา ท่ี นร. คา้งช าระ

เงินสนบัสนุน จาก อบจ - ครูจีน

เงิน ระดมทรัพย ์ ปี 2565

รำยกำร

เงินรายไดจ้ากร้านคา้สวสัดิการ

ประมำณกำรรำยรับงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2565

เงนิเหลือยกมำ

เงินอุดหนุน  กศพฐ. ธ.กรุงไทย

เงินรายไดส้ถานศึกษา,ระดมทรัพย ์(ธกส.)
เงินอุดหนุน (ถอนกรุงไทยมาฝาก ธกส.)



๑๕ 

 

 

 

กลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา
จ านวน

เงิน
จ านวน
หน่วย

รวมเงินที่
ได้รบัจัดสรร

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

1.1 กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 27,000
1.1.1 กิจรรมติวเข้มก่อนสอบ ภาค2/65 2,000 1 2,000 อนุธิดา 
1.1.2 กิจกรรมพัฒนาทกัษะภาษาไทย พ.ค.65- ม.ีค.66 2,000 1 2,000 อนุธิดา 
1.1.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 24 ม.ิย. 65 4,000 1 4,000 อนุธิดา 
1.1.4 กิจกรรมวันภาษาไทยแหง่ชาติ 29.กค.65 4,000 1 4,000 อนุธิดา 
1.1.5 กิจกรรมแข่งขันค าคม พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 อนุธิดา 
1.1.6 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทกัษะภาษาไทย พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 อนุธิดา 

1.2  กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทย์ศาสตร์ 0 40,000
1.2.1 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคม ีพัฒนาทกัษะวิทย์ พ.ค.65- ม.ีค.66 20,000 1 20,000 ศิริอร
1.2.2 ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 ศิริอร
1.2.3 จดักิจกรรมสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ 15-19ส.ค.65 10,000 1 10,000 ศิริอร

1.3  กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 15,000
1.3.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทกัษะคณิตศาสตร์ พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 กาญจนา
1.3.2 ค่าพาหนะ/ทีพ่ัก/ค่าเบีย้เล้ียง ไปแข่งขัน   

1.4  กลุม่สาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 0 20,000
1.4.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทกัษะสังคมศึกษา ฯ พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 ดวงกมล
1.4.2 กิจกรรมวันส าคัญของไทย พ.ค.65- ม.ีค.66 8,000 1 8,000 ดวงกมล
1.4.3 กิจกรรมวันอาเซียน 8 ส.ค. 65 2,000 1 2,000 ดวงกมล

1.5  กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 20,000
1.5.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทกัษะภาษาต่างประเทศ พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 เพชรรัตน์
1.5.2 วันคริสต์มาส พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 เพชรรัตน์

1.6 กลุม่สาระการเรยีนรู้ศิลปะ 0 43,000
1.6.1 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านทศันศิลป์ พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 จนิตนา
1.6.2 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายประกอบการแสดง พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 จนิตนา
1.6.3 ซ่อมแซมเคร่ืองดนตรี พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 จนิตนา
1.6.4 การจดันิทรรศการศิลปะ พ.ค.65- ม.ีค.66 3,000 1 3,000 จนิตนา

1.7  กลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 0 30,000
1.7.1 วัสดุ อุปปกรณ์กีฬา พ.ค.65- ม.ีค.66 30,000 1 30,000 เอกรินทร์

1.8  กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 0 50,000
1.8.1 วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาทกัษะการงานอาชีพ พ.ค.65- ม.ีค.66 20,000 1 20,000 มณฑิรา
1.8.2 โครงการปลูกผักไร้ดิน พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 มณฑิรา
1.8.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 มณฑิรา

บทที ่3  
แผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการที่   1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
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1.9 โครงการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรยีนปลกู
จิตส านึกรกัการอ่าน  8  กลุม่

0 18,000

1.9.1 กิจกรรมรักการอ่านสู่อาเซียน พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.2 ปรับปรุงบรรยากาศหอ้งสมดุ/หอ้งสมดุสีเขียว พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 รัตนา
1.9.3 ต้นไมค้วามรู้ พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.4 แข่งขันตอบปญัหา พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.5 เล่มโปรดของฉัน  (บนัทกึการอ่าน) พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.6 เล่าสู่กันฟัง พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.7 สารคดี  5  นาท ี (เสียงตามสาย) พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.8 หนังสือเสนอหน้า  (บรรณนิทศัน์ ) พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา
1.9.9 รับความรู้สู่การอ่าน พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 รัตนา

1.10 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 402,503
1.10.1 หนังสือเรียน ม.1 เม.ย 65 808 60 48,480 เพชรรัตน์
1.10.2 หนังสือเรียน ม.2 เม.ย 65 921 65 59,865 เพชรรัตน์
1.10.3 หนังสือเรียน ม.3 เม.ย 65 996 58 57,768 เพชรรัตน์
1.10.4 หนังสือเรียน ม.4 เม.ย 65 1,384 74 102,416 เพชรรัตน์
1.10.5 หนังสือเรียน ม.5 เม.ย 65 1,326 51 67,626 เพชรรัตน์
1.10.6 หนังสือเรียน ม.6 เม.ย 65 1,164 57 66,348 เพชรรัตน์

1.11 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 365 0 160,580
อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น พ.ค 65 420 183 76,860 เพชรรัตน์
อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย พ.ค 65 460 182 83,720 เพชรรัตน์

1.12 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 0 173,350
เคร่ืองแบบนักเรียน ม.ต้น พ.ค 65 450 183 82,350 เพชรรัตน์
เคร่ืองแบบนักเรียน ม.ปลาย พ.ค 65 500 182 91,000 เพชรรัตน์

1.13 โครงการ One Student One Produce 0 10,000
ค่าวัสดุจดัแสดงผลงานนักเรียนและนิทรรศการ 5-6 ก.ย. 65 10,000 1 10,000 พนิดา

1,009,433 1,009,433
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2.1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   ม . ต้น 183 33,914
2.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1 กพ. -ม.ีค 66 158 60 9,480 จนิตนา
2.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2 กพ. -ม.ีค 66 158 65 10,270 จนิตนา
2.1.3 ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 3 กพ. -ม.ีค 66 158 58 9,164 จนิตนา
2.1.4 กิจกกรมลูกเสืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
5,000 1 5,000 จนิตนา

รวมงบประมาณ กลยทุธ์ที่ 1

กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

โครงการที่   2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
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2.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน   ม . ปลาย 31,486

2.2.1 นศท. ม.4 - 6  ม.ปลาย พ.ค.65- ม.ีค.66 173 182 31,486 สุริยันห ์/ นววรรณ

2.2.2 อนุรักษท์รัพยากร ม.4-6 พ.ค.65- ม.ีค.66

2.3 กิจกรรมทศันศึกษา 365 0 60,400
2.3.1 ทศันศึกษา ม. 1 ม.ีค 66 158 60 9,480 พนิดา
2.3.2 ทศันศึกษา ม. 2 ม.ีค 66 158 65 10,270 พนิดา
2.3.3 ทศันศึกษา ม. 3 ม.ีค 66 158 58 9,164 พนิดา
2.3.4 ทศันศึกษา ม. 4 ม.ีค 66 173 74 12,802 พนิดา
2.3.5 ทศันศึกษา ม. 5 ม.ีค 66 173 51 8,823 พนิดา
2.3.6 ทศันศึกษา ม. 6 ม.ีค 66 173 57 9,861 พนิดา

2.3 กิจกรรมค่ายวิชาการ 365 60,400
2.3.1 ค่ายวิทยาศาสตร์  (ทะเลไทย) พ.ค.65- ม.ีค.66 ศิริอร
2.3.2 ค่ายสังคมศึกษา พ.ค.65- ม.ีค.66 ดวงกมล
2.3.3 ค่ายภาษาต่างประเทศ พ.ค.65- ม.ีค.66 158 183 28,914 เพชรรัตน์
2.3.4 ค่ายศิลปะ พ.ค.65- ม.ีค.66 173 182 31,486 จนิตนา

2.4 กิจกรรมพัฒนาการศึกษา ICT 0 470,800
2.4.1 พัฒนา ICT  ม. ต้น พ.ค.65- ม.ีค.66 316 183 57,828 สุริยันห ์
2.4.2 พัฒนา ICT  ม. ปลาย พ.ค.65- ม.ีค.66 346 182 62,972 สุริยันห์

2.4.3
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม ระบบการเรียนการสอน 
ICT

พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 350 350,000 สุริยันห์

2.5 โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม . 101,970
2.5.1 กิจกรรมต่อต้านการทจุริตคอรับชั่น พ.ค.65- ม.ีค.66 2,000 1 2,000 ศุภชัย
2.5.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 ศุภชัย
2.5.3 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรในโรงเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 ศุภชัย
2.5.4 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว พ.ค.65- ม.ีค.66 8,000 1 8,000 ศุภชัย
2.5.5 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 200 30 6,000 ศุภชัย
2.5.6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม  ม. 1 พ.ค.65- ม.ีค.66 60 80 4,800 ศุภชัย
2.5.7 อบรมคุณธรรม จริยธรรม  ม. 4 พ.ค.65- ม.ีค.66 74 80 5,920 ศุภชัย
2.5.8 กิจกรรมเย่ียมบา้น พ.ค.65- ม.ีค.66 50 365 18,250 ศุภชัย
2.5.9 จดัหาอุปกรณ์ท าความสะอาด พ.ค.65- ม.ีค.66 200 50 10,000 ศุภชัย

2.5.10 กิจกรรมปรับภูมทิศัน์หอ้งเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 1,500 18 27,000 สุริยันห์
2.5.11 กิจกรรมรักน้องปรองดองพี่ พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 จนิตนา
2.5.12 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 จนิตนา

2.6 โครงการสง่เสรมิวัฒนธรรมประเพณี . 103,000
2.6.1 วันวิสาขบชูา 15 พ.ค. 65 0 ดวงกมล
2.6.2 วันงดสูบบหุร่ีโลก 31 พ.ค. 65 0 ศุภชัย
2.6.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีนาถ 3 ม.ิย. 65 3,000 1 3,000 ศิริอร
2.6.4 วันสถาปณาลูกเสือ 1 ก.ค. 65 0 วัชระ
2.6.5 วันอาสาฬบชูา 13 ก.ค. 65 1,500 1 1,500 ดวงกมล
2.6.6 วันเข้าพรรษา 14 ก.ค. 65 1,500 1 1,500 ดวงกมล
2.6.7 วันพระราชสมภพ พระเจา้อยู่หวั 28 ก.ค. 65 3,000 1 3,000 ศิริอร
2.6.8 วันแมแ่หง่ชาติ 12 ส.ค. 65 1,500 1 1,500 ศิริอร

เช่าเคร่ือง 
พร้อม

อุปกรณ์ ส่ือ
 31 เคร่ือง
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2.6.9 วันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 18 ส.ค. 65 0 ศิริอร
2.6.10 วันออกพรรษา 9 ต.ค. 65 0 ดวงกมล
2.6.11 วันสวรรคต ร.9 13 ต.ค. 65 1,500 1 1,500 ศิริอร
2.6.12 วันปยิมหาราช 23 ต.ค. 65 1,500 1 1,500 ศิริอร
2.6.13 วันลอยกระทง 7 พ.ย. 65 0 มณฑิรา
2.6.14 วันพ่อแหง่ชาติ 5 ธ.ค. 65 1,500 1 1,500 ศิริอร
2.6.15 วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 65 0 จริวัฒน์
2.6.16 วันคริสตร์มาส 25 ธ.ค. 65 5,000 1 5,000 เพชรรัตน์
2.6.17 วันส้ินป ี-วันต้อนรับปใีหม ่ขพ. 30 ธ.ค. 65 100 365 36,500 ศุภชัย
2.6.18 วันปจัฉิมนิเทศ ม.3, ม.6 11 ม.ีค. 65 100 365 36,500 พนิดา
2.6.19 วันครบรอบ 31 ป ีวันก่อต้ังโรงเรียน 11 ม.ีค. 65 10,000 1 10,000 รัตนา

861,970 861,970
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3.1 สาธารณูปโภค 472,000
3.1.1 ค่าน้ า พ.ค.65- ม.ีค.66 500 12 6,000 เพชรรัตน์
3.1.2 ค่าไฟฟ้า พ.ค.65- ม.ีค.66 31,000 12 372,000 เพชรรัตน์
3.1.3 ค่าโทรศัพท ์/ค่าส่งเอกสาร พ.ค.65- ม.ีค.66 2,000 12 24,000 เพชรรัตน์
3.1.4 วัสดุส านักงาน ค่ากระดาษ,หมกึ,ค่าท าส าเนา พ.ค.65- ม.ีค.66 70,000 1 70,000 ดวงกมล

3.2
โครงการจัดซ้ือ-เช่า ซ่อมบ ารงุ ระบบ
คอมพิวเตอร ์ระบบอินเตอรเ์น็ต

0 142,000

3.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานตัดต่อวิดีโอ พ.ค.65- ม.ีค.66 30,000 1 30,000
3.2.2 ชุดอุปกรณ์ IOT และชุดไมโครบติ พ.ค.65- ม.ีค.66 12,000 1 12,000
3.2.3 ชุดอุปกรณ์ สมาร์ทฟาร์ม พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000
3.2.4 ค่าเช่าเวปไชต์โรงเรียน และอินเตอร์เน็ต พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000
3.2.5 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พ.ค.65- ม.ีค.66 25,000 1 25,000
3.2.6 หมกึเคร่ืองพิมพ์/กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000
3.2.7 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พ.ค.65- ม.ีค.66 30,000 1 30,000

3.3 โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 0 640,500
3.3.1 ระบบไฟฟ้า พ.ค.65- ม.ีค.66 40,000 1 40,000 สุริยันห์
3.3.2 ระบบน้ าด่ืมน้ าใช้ พ.ค.65- ม.ีค.66 20,000 1 20,000 สุริยันห์
3.3.3 ระบบความปลอดภัย พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 1 15,000 สุริยันห์
3.3.4 ระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปดิ พ.ค.65- ม.ีค.66 40,000 1 40,000 สุริยันห์
3.3.5 ระบบเสียง พ.ค.65- ม.ีค.66 30,000 1 30,000 สุริยันห์
3.3.6 ค่าจา้งตัดหญ้า พ.ค.65- ม.ีค.66 3,500 6 21,000 สุริยันห์

รวมงบประมาณ กลยทุธ์ที่  2

กลยทุธ์ที่ 3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ
โครงการที่    3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจดัการ



๑๙ 
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3.3.7 โต๊ะ / ผ้าคลุมโต๊ะ  /จดัตกแต่งอาคาร พ.ค.65- ม.ีค.66 30,000 1 30,000 สุริยันห์
3.3.8 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและภูมทิศัน์ พ.ค.65- ม.ีค.66 50,000 1 50,000 สุริยันห์
3.3.9 ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ครู  ตู้เอกสาร พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 10 10,000 สุริยันห์

3.3.10 ซ่อมแชม /จดัหา โต๊ะนักเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 300 200 60,000 สุริยันห์
3.3.11 ซ่อมแชม /จดัหา เก้าอี้นักเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 250 200 50,000 สุริยันห์
3.3.12 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงาน พ.ค.65- ม.ีค.66 30,000 2 60,000 สุริยันห์
3.3.13 ปรับปรุงหอ้งปา้ยนิเทศ  สารสนเทศ พ.ค.65- ม.ีค.66 40,000 1 40,000 สุริยันห์
3.3.14 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถตู้ พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 สุริยันห์
3.3.15 น้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 สุริยันห์
3.3.16 ประกันอุบติัเหตุ ฯ พ.ค.65- ม.ีค.66 230 365 83,950 สุริยันห์
3.3.17 ประกันอุปกรณ์ พ.ค.65- ม.ีค.66 70 365 25,550 สุริยันห์
3.3.18 จดัซ้ือ,ซ่อมแซมพัดลมปรับอากาศนักเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 1,500 30 45,000 สุริยันห์

3.4 งานชุมชนสมัพันธ์ 30,000
3.4.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 รตันา
3.4.2 ค่าเช่าเก้าอี้ พ.ค.65- ม.ีค.66 5 1,000 5,000 รัตนา
3.4.3 อาหาร / เคร่ืองด่ืม พ.ค.65- ม.ีค.66 20 1,000 20,000 รัตนา
3.4.4 ค่าเอกสาร ปชส. พ.ค.65- ม.ีค.66 5 1,000 5,000 รัตนา

3.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 5,000
3.5.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 3 3,000 รัตนา
3.5.2 เอกสารประกอบการประชุม พ.ค.65- ม.ีค.66 100 20 2,000 รัตนา

3.6 กิจกรรมเสรมิสรา้งความสมัพันธ์ชุมชน 12,000
3.6.1 ของทีร่ะลึก หน่วยการต่าง ๆ พ.ค.65- ม.ีค.66 500 24 12,000 รัตนา

3.7 กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 0 60,000
3.7.1 งานอนามยัโรงเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 มณฑิรา
3.7.2 งานปอ้งกันโรคระบาดและโรคติดต่อ พ.ค.65- ม.ีค.66 50,000 1 50,000 มณฑิรา

3.8 งบส ารอง ไมเ่กินร้อยละ 10 265,675 265,675

1,627,175 1,627,175
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4.1  อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร 658,000       
อบรม ประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เล้ียง 
ค่าลงทะเบยีน ค่าทีพ่ัก

พ.ค.65- ม.ีค.66 100,000 1 100,000 ศิริอร

4.2 ค่าจ้างบุคลากรทีป่ฎิบัติงานในสถานศึกษา พ.ค.65- ม.ีค.66 ศิริอร
4.2.1 ครูวิกฤต 1 คน   ( งบ สพม.) พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 12 180,000 ศิริอร

รวมงบประมาณ กลยทุธ์ที่  3

กลยทุธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โครงการที่  4 . โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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4.2.2 เจา้หน้าทีธุ่รการ พ.ค.65- ม.ีค.66 15,000 12 180,000 ศิริอร
4.2.3 นักการ   1  คน พ.ค.65- ม.ีค.66 9,000 12 108,000 ศิริอร
4.2.4 แมบ่า้น   1  คน พ.ค.65- ม.ีค.66 7,500 12 90,000 ศิริอร

5.4 ค่าค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 0 0

4.3 สรา้งขวัญก าลงัใจบุคลากร

658,000 658,000

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เวลา
จ านวน

เงิน
จ านวน
หน่วย
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ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

5.1 พัฒนาศักยภาพนักเรยีนรายบุคคล
5.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน พ.ค.65- ม.ีค.66 0 20,000
5.1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม พ.ค.65- ม.ีค.66 200 100 20,000
5.1.3 เอกสารประกอบกิจกรรม พ.ค.65- ม.ีค.66

5.2 จัดติว ม.3  O net 11,600
 ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม เอกสารคู่มอื พ.ค.65- ม.ีค.66 200 58 11,600

5.3 สอนเสรมิเติมเต็ม ม.ปลาย GAT,PAT,O net 0 59,600
ค่าเอกสารคู่มอื  19 ชุด ๆ ละ พ.ค.65- ม.ีค.66 545 80 43,600
ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม พ.ค.65- ม.ีค.66 200 80 16,000

5.4 กิจกรรม Open House กพ.65 25,000
ประชาสัมพันธ์ ไวนิล เอกสาร แผ่นพับ พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 พนิดา
วัสดุ อุปกรณ์ จดันิทรรศการ พ.ค.65- ม.ีค.66 2,000 10 20,000 พนิดา

5.5 กิจกรรมกีฬาภายใน 40,000
แข่งขัน กีฬาภายใน สนับสนุน หน่วยสี ก.ค.-ส.ค. 65 5,000 4 20,000 เอกรินทร์
ค่าด าเนินการแข่งขัน อุปกรณ์ กองกลาง ก.ค.-ส.ค. 65 20,000 1 20,000 เอกรินทร์

5.6 กิจกรรมแข่งขันทกัษะระดับสพม .ข้ึนไป 50,000
ค่า วัสดุฝึก/พาหนะ/อาหาร/ทีพ่ัก 50,000 1 50,000 พนิดา

5.7 กิจกรรมแข่งขันทกัษะระดับจังหวัด 50,000
ค่า วัสดุฝึก/พาหนะ/อาหาร 50,000 1 50,000 พนิดา

5.8 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ onet  ม.3 16,800
ค่าอาหารกลางวันคนละ 50 บาท 2 วัน 100 58 5,800 พนิดา
ค่าพาหนะ 1 คัน ๆ  5,500 บาท 2 วัน 5,500 2 11,000 พนิดา

5.9 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ onet  ม.6 16,700
ค่าอาหารกลางวันคนละ50 บาท 2 วัน 100 57 5,700 พนิดา
ค่าพาหนะ 1 คัน ๆ  5,500 บาท 2 วัน 5,500 2 11,000 พนิดา

5.10 กิจกรรม สมป. ชุมพร 12,300
สมทบรายหวั ตามมติทีป่ระชุม สมป . ม.ิย-ก.ค65 20 365 7,300 พนิดา

รวมงบประมาณ กลยทุธ์ที่  4

กลยทุธ์ที่    5  ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โครงการที่  5 โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
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5.11 กิจกรรมตามนโยบายหน่วยงานต้นสงักัด 0 36,000
5.11.1 พระราโชบาย พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 สุริยัณห์
5.11.2 นโยบายสพฐ พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 เกสร
5.11.3 นโยบายท้องถิ่น พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 รัตนา
5.11.4 โรงเรียนปลอดขยะ พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 รัตนา
5.11.5 โรงเรียนสุจริต / ต้านทุจริตศึกษา พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 ดวงกมล
5.11.6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พ.ค.65- ม.ีค.66 5,000 1 5,000 เกสร
5.11.7 ยุวบตุร (หนึ่งวันพระ 1หอ้งเรียน) พ.ค.65- ม.ีค.66 1,000 1 1,000 ดวงกมล
5.11.8 เศรษฐกิจพอเพียง (สวนสวยโรงเรียนงาม) พ.ค.65- ม.ีค.66 10,000 1 10,000 มณฑิรา

5.12 กิจกรรมพัฒนาสือ่ เทคโนโลยี 0 60,000
5.12.1 ทีวีสีไมน่้อยกว่า  65 นิ้ว  LED Smart Tv พ.ค.65- ม.ีค.66 20,000 2 40,000 สุริยันห์
5.12.2 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมล์ พ.ค.65- ม.ีค.66 2,000 10 20,000 สุริยันห์

398,000 398,000
4,554,578
4,554,578 0

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 1,009,433 1,009,433
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 861,970 861,970
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 1,627,175 1,627,175
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 658,000 658,000
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 398,000 398,000
รวมงบประมาณรายจ่าย 4,554,578 4,554,578 0

งบประมาณรายรับ
รวมงบประมาณ กลยทุธ์ที่    1 - 5

รวมงบประมาณ กลยทุธ์ที่   5
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บทที่ ๔  
โครงกำร 

     แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม  อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
๑. ชื่อโครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ๑ 

ชื่อกลยุทธ์  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๓. สนองมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ( ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ) 
   สนองมาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ลักษณะโครงกำร  ใหม่       ต่อเนื่อง 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
๖. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๒๔ (๑) ให้ความส าคัญในเรื่องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
ทางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ จากการด าเนินงานของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  บางรายวิชาค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ  ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  ทุกรายวิชาประกอบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการประเมินเมื่อปลายภาคเรียนและปลายปี
การศึกษา บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมจึงก าหนดโครงการ “โครงการเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียน  ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนให้
ครอบคลุมทุกด้าน น าไปสู่ความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๗. วัตถุประสงค์ 
     ๗.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
     ๗.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ๗.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    ๗.๔ เพ่ือให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
     ๗.๕ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
          ๗.๖ เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 



๒๓ 

 

 

      ๗.๗ เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น  
      ๗.๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความส าเร็จจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
      ๗.๙ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   

         (IEP)  
      ๗.๑๐ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน  ของนักเรียน   

(ผลทดสอบ PISA) เพ่ิมขึ้น 
      ๗.๑๑ เพ่ือให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๗.๑๒ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ๗.๑๓ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
    ๗.๑๔ เพ่ือให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ 
ในระดับภาคและระดับชาติ    
      ๗.๑๕ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
      ๗.๑๖ เพ่ือให้นักเรียนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ที่แสดงถึงการคิดตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
   ๗.๑๗ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
      ๗.๑๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)  
เพ่ือการตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 
    ๗.๑๙ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน า
เทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
    ๗.๒๑ เพ่ือให้นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมขึ้น  
     ๗.๒๒ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
 
๘. เป้ำหมำย 
   ๘.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      ๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
      ๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
     ๔ เพ่ือให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
      ๕ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
           ๖ เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
       ๗ เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  
       ๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความส าเร็จจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 



๒๔ 

 

 

       ๙ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
         (IEP)  

       ๑๐ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน  ของนักเรียน   
(ผลทดสอบ PISA) เพ่ิมขึ้น 

       ๑๑ เพ่ือให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรสถานศึกษา 

   ๑๒ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       ๑๓ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
     ๑๔ เพ่ือให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ 
ในระดับภาคและระดับชาติ    
       ๑๕ เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
       ๑๖ เพ่ือให้นักเรียนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ที่แสดงถึงการคิดตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
    ๑๗ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
       ๑๘ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)  
เพ่ือการตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 
      ๑๙ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน า
เทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
      ๒๐ เพ่ือให้นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
      ๒๑ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
 
   ๘.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
 
๙. วิธีกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ 
    งบประมำณ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๙,๔๓๓ บำท ( หนึ่งล้ำนเก้ำพันสี่ร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน) 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

๑ เม.ย ๖๕ – ๓๑ มี.ค 
๖๖ 
 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๒.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

๑ เม.ย ๖๕ – ๓๑ มี.ค 
๖๖ 
 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 



๒๕ 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

   

  ๑.๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๒๗,๐๐๐ นางสาวรัตนา  ศิลปกุล 

  ๑.๒ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๔๐,๐๐๐ นางสาวศิริอร  คล้ายสกุล 

  ๑.๓ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๒๐,๐๐๐ นางสาวกาญจนา สนรัมย์ 

  ๑.๔ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ฯ  

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๒๐,๐๐๐ นายจิรวัฒน์ โกสิทธิ ์

  ๑.๕ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๒๐,๐๐๐ นางสาวเพชรรัตน์ ยุติมิตร 

  ๑.๖ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๔๓,๐๐๐ นางสาวจินตนา  ศาสตร์เจริญ 
  ๑.๗ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
สุขศึกษา ฯ 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๓๐,๐๐๐ นายเอกรินทร์  เพชรกรด   

  ๑.๘ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การงาน ฯ 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๕๐,๐๐๐ นายสุริยันห์  ยุติมิตร 

  ๑.๙ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปลูก
จิตส านึกรักการอ่าน ๘ กลุ่มสาระ 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๑๘,๐๐๐ นางสาวรัตนา  ศิลปกุล 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี    
  ๑.๑๐ หนังสือเรียน    พ.ค. ๒๕๖๕ ๔๐๒,๕๐๓ นางพนิดา  เจริญศรี 
  ๑.๑๑ เครื่องแบบนักเรียน    พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๗๓,๓๕๐ นางพนิดา  เจริญศรี 
  ๑.๑๒ อุปกรณ์การเรียน    พ.ค. , พ.ย.๒๕๖๕ ๑๖๐,๕๘๐ นางพนิดา  เจริญศรี 
  ๑.๑๓ โครงการ One student One 
Produce 

พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ ๑๐,๐๐๐ นางพนิดา  เจริญศรี 

๓.ประเมินผล(Check) พ.ค.๖๕ - ก.พ ๖๖ - ฝ่ายวิชาการ 
๔.ขั้นปรับปรุง(Act) พ.ค.๖๕ - มี.ค ๖๖ - ฝ่ายวิชาการ 
๕.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม มีนาคม ๒๕๖๖ - ฝ่ายวิชาการ 
 
๑๑. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
  
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

๑๓. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือในกำรวัด 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร 
๕. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการท างาน 
๗. ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
๘. ร้อยละของนักเรียนที่มีความส าเร็จในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
๙. ร้อยละของนักเรียนเรียนรวมที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  
๑๐. คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการอ่าน เทียบกับค่าเฉลี่ยนานาชาติ 
(ผลทดสอบ PISA) 
๑๑. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถตามสาระการเรียนรู้  
๑๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่แสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัด
เฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ  
๑๕. ร้อยละชองนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
๑๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา 
 
 

๑.ทดสอบความรู้ 
๒.สังเกตการท า
กิจกรรม 
๓.ประเมินความพึง
พอใจ 
๔.ประเมินการท า
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.แบบทดสอบ
ความรู้ 
๒.แบบสังเกตการ
ท า 
  กิจกรรม 
๓.แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ 
๔.แบบประเมิน 
  การท ากิจกรรม 
 



๒๗ 

 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือในกำรวัด 
๑๗. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในสาระการ
เรียนรู้สากลตามหลักสูตร มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู้,โลก
ศึกษา,ความเรียงชั้นสูง,กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดีขึ้นไป 
๑๘. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้
ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
๑๙. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านทัศ
นภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ 
สื่อสารและสร้างสรรค์ 
๒๐. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ แสวงหา 
สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน า
เทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
๒๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 
และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 
๒๒. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสร้างและประเมิน
ทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 

  

 
๑๔. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๑๔.๑ นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

๑๔.๒ นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการครอบคลุมทุกด้าน น าไปสู่ความเจริญงอกงาม
ทั้งสติปัญญาและคุณภาพชีวิต 
 

 
   ลงชื่อ  ......................... .....................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางพนิดา  เจริญศรี) 
 
 
   ลงชื่อ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
    
 
        ลงชื่อ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                       ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕ 
 



๒๘ 

 

 

        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

๑. ชื่อโครงกำรมที่ ๒ โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ๑ 

ชื่อกลยุทธ์  พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
๓. สนองมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายศุภชัย  นวนหงษ์  /กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๕. ลักษณะโครงกำร  ใหม่             ต่อเนื่อง 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ – ๓๑ มนีาคม  ๒๕๖๖ 
๗. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการมาตรา ๖ 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว คนในสังคมมีพฤติกรรมในเรื่องความดีเสื่อมลง โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้
ด าเนินการจัดท า “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธธมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน” ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน สร้างนิสัยให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ระเบียบ วินัย เป็นคนดี มีประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ์  โดยมีการด าเนินการร่วมกับ บ้าน 
วัด และโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๘. วัตถุประสงค์   
 ๘.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๘.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ๘.๓  เพ่ือให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 ๘.๔  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๘.๕  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข(ใช้เครื่องมือวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต) 
 ๘.๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 ๘.๗ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรอบรู้สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน
ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
 ๘.๘ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ทักษะ
ทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
 ๘.๙ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
 ๘.๑๐ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 



๒๙ 

 

 

 ๘.๑๑ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
 ๘.๑๒ เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
     ๘.๑๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่ดีและสมารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
๙. เป้ำหมำย  
    ๙.๑ เชิงปริมำณ 
 ๙.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๙.๑.๒  นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ๙.๑.๓  นักเรียนทุกคนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 ๙.๑.๔  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๙.๑.๕  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข 
 ๙.๑.๖  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 ๙.๑.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความตระหนักรอบรู้สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน
ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
 ๙.๑.๘ นักเรียนร้อยละ ๘๐ พัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู้ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
 ๙.๑.๙ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
 ๙.๑.๑๐ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
 ๙.๑.๑๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
 ๙.๑.๑๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
 ๙.๑.๑๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐มีมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่ดีและสมารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
    ๙.๒  เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

๑๐. วิธีกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ 
      งบประมำณ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๑,๑๙๐  บำท (แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้ำสิบบำท) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
เม.ย ๖๕ - มีค. ๖๖ 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

 
เม.ย ๖๕ - มีค. ๖๖ 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒.๑  ค่ายพักแรมลูกเสือ    
      ๒.๑.๑ ค่ายลูกเสือ ม. ๑ กพ. ๖๖ ๙,๔๘๐ นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ 
       ๒.๑.๒ ค่ายลูกเสือ ม. ๒ กพ. ๖๖ ๑๐,๒๗๐ นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ 
       ๒.๑.๓ ค่ายลูกเสือ ม. ๓ กพ. ๖๖ ๙,๑๖๔ นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ 
       ๒.๑.๔ ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ - ๕,๐๐๐ นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ 
       ๒.๑.๕ นศท. 
       ๒.๑.๖ ชุมนุมอนุรักษ์ 

พ.ค ๖๕ - กพ. ๖๖ ๓๑,๔๘๖ นายสุริยันห์  ยุติมิตร 
นางนววรรณ  หัตถา 

๒.๒ ทัศนศึกษา กพ. - มี.ค ๖๖ ๖๐,๔๐๐ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
๒.๓ ค่ายวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ พ.ค ๖๕ - กพ. ๖๖ ๖๐,๔๐๐ ฝ่ายวิชาการ 
๒.๔ กิจกรรมพัฒนาการศึกษา ICT พ.ค ๖๕ - กพ. ๖๖ ๔๗๐,๘๐๐ นายสุริยันห์  ยุติมิตร 
๒.๕ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

พ.ค  - ก.ค. ๖๕   ๑๐๑,๗๐๐ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒.๖ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี 

เม.ย ๖๕ - กพ. ๖๖ ๑๐๓,๐๐๐ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

๓.ประเมินผล(Check)   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔.ขั้นปรับปรุง(Act)   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

๑๑. สถำนที่ด ำเนินกำร  
       โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม นอกสถานทีภ่ายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
             

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

๑๒. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือในกำรวัด 
๑.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 
๕. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัด
ความสุข  
๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกใน
ความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย 
๗. ร้อยละของนักเรียนที่มีความตระหนักรอบรู้สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิ-ปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 

๑.ประเมินคุณลักษณะ 
๒.สังเกตพฤติกรรม 
๓.วัดความสุข 
๔.สอบถาม 

๑.แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓.เครื่องมือวัดความสุข
ของกรมสุขภาพจิต 
๔.แบบสอบถาม 

๘.ร้อยละของนักเรียนที่พัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ใน
ด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ทักษะทาง
สังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
๙. ร้อยละของนักเรียนที่มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของ
โลกความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมวิถีชีวิต 
๑๐. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
๑๑. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การ
ปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อมและอุดมการณ์
 ประชาธิปไตย 
๑๒. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
๑๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมใน
ฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  



๓๒ 

 

 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑๓.๑  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
๑๓.๒  นักเรียนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบ วินัย เป็นคนดี  
        มีประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ์   
๑๓.๓  นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

 
 
   ลงชื่อ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายศุภชัย  นวนหงษ์) 
 
 
   ลงชื่อ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงชื่อ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
๑. ชื่อโครงกำรที่ ๓ โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำร  

ชื่อกลยุทธ์        ปรับปรุงระบบบริหำร  
๓. สนองมำตรฐำนที่  ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   ๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางเพชรรัตน์  ยุติมิตร / กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
๕. ลักษณะโครงกำร  ใหม่   ต่อเนื่อง 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๗. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการ  มี
ส่วนร่วม  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  และกลุ่มบริหารงานบุคคล  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑   เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .
๒๕๔๒  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และนโยบายของโรงเรียนนั้น  ระบบบริหารจัดการมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้โรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการ 
“โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำร ” ขึน้ 

 
๘. วัตถุประสงค์   
  ๘.๑ เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๘.๒ เพ่ือให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษา
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน         
  ๘.๓ เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
  ๘.๔ เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณครบทุกด้าน 
  ๘.๕ เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปครบทุกด้าน 
  ๘.๖ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
  ๘.๗ เพ่ือให้โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ 
                  (New Economy ) ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge –Based Economy)  
                  และเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ (Creative Economy) 
  ๘.๘ เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๙. เป้ำหมำย  
    ๙.๑ เชิงปริมำณ 
     ๙.๑.๑ สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๙.๑.๒ มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษา 
      ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน       
     ๙.๑.๓ การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
    ๙.๑.๔ การบริหารงานงบประมาณครบทุกด้าน 
    ๙.๑.๕ การบริหารงานทั่วไปครบทุกด้าน 
    ๙.๑.๖ ผู้รับบริการร้อยละ ๙๐ ได้รับความพึงพอใจ 



๓๔ 

 

 

    ๙.๑.๗ โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่  
                (New Economy)  ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge –Based Economy) และ 
                      เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์  (Creative Economy) อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
     ๙.๑.๘ ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ๙.๑.๙ โรงเรียนมีห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียน  
    ๙.๒ เชิงคุณภำพ  

 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
 

๑๐. วิธีกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ 
      งบประมำณ  จ ำนวน ๑,๖๒๗,๑๗๕ ( หนึ่งล้ำนหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ำบำท) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เม.ย ๖๕ – มี.ค 
๖๖ 

 

- ฝ่ายงบประมาณและแผนฯ 

๒.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของแต่ละ
กิจกรรม 

เม.ย ๖๕ – มี.ค 
๖๖ 

 

- ฝ่ายงบประมาณและแผนฯ 

๓.โครงการพัฒนาระบบกรบริหารละจัดการ  - ฝ่ายงบประมาณและแผนฯ 
  ๓.๑ สาธารณูปโภค พ.ค. ๖๔ - ก.พ.

๖๕ 
๔๗๒,๐๐๐ งานการเงิน 

  ๓.๒ ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

 ๑๔๒,๐๐๐ นายสุริยันห์  ยุติมิตร 

  ๓.๓ พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ พ.ค. ๖๔ - ก.พ.
๖๕ 

๖๔๐,๕๐๐ งานอาคารสถานที่ 

  ๓.๔ งานชุมชนสัมพันธ ์ พ.ค. ๖๔ - ก.พ.
๖๕ 

๔๕,๐๐๐ นางสาวรัตนา ศิลปกุล 

  ๓.๕ งานดูแลสวัสดภิาพและความ
ปลอดภัยบุคลากร 

เม.ย ๖๕- มี.ค.๖๖ ๖๐,๐๐๐ งานอนามัยโรงเรียน 

๓.ประเมินผล(Check)    มี.ค. ๖๖  ฝ่ายงบประมาณและแผนฯ 
๔.ขั้นปรับปรุง(Act)    มี.ค. ๖๖  ฝ่ายงบประมาณและแผนฯ 

 
 
๑๑. สถำนที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 



๓๕ 

 

 

๑๒. กำรประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
๑. ร้อยละของประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของสถานศึกษา
ที่ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๒. จ านวนภารกิจที่มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษา 
๓. จ านวนด้านของการบริหารงานวิชาการ  
   ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 
   ๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๓) จัดหา พัฒนาสื่ออย่างหลากหลาย   
   ๔) น าผลการวัด ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา  
   ๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๖) มีการวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
   ๗) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   ๘) ประสานชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๑.ตรวจสอบข้อมูลผล
การประเมิน 
 
๒.ตรวจสอบทะเบียน
ข้อมูล สารสนเทศ 
 
๓.ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ข้อมูลผลการ
ประเมิน 
 
 
๒.ทะเบียนข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
๓.แฟ้มข้อมูลงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
 

๔.จ านวนด้านการบริหารงานงบประมาณ 
        ๑) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ  
       ๒) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ  
       ๓) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
       ๔) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
       ๕) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
๕. จ านวนด้านการบริหารงานทั่วไป  
       ๑) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 ๒) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
 ๓) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์   
 ๔) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 ๕) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย 
การจัดการศึกษา 
๖. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจ 

 
 

๔.ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

 

๔.แฟ้มข้อมูลงาน
บริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 

๕.แฟ้มข้อมูลงาน
บริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
๖.แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 

 

 



๓๖ 

 

 

๑๒. กำรประเมินผล (ต่อ) 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
๗. จ านวนครั้งที่โรงเรียนจัดให้มีการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่(New Economy)  
ทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge –
Based Economy) และเศรษฐศาสตร์
สร้างสรรค์  (Creative Economy) 
๘. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๙. จ านวนห้องเรียนรู้ที่โรงเรียนมี  

๕.ตรวจนับจ านวนครั้งของการ
จัดให้มีการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 
 
 
๖.ตรวจนับจ านวนนักเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)เพ่ือการเรียนรู้ 
๗.ตรวจนับจ านวนห้องเรียนรู้ที่
โรงเรียนม ี

๗.แฟ้มบันทึกข้อมูลงานแนะ
แนว 
 
 
 
 
๘.บันทึกข้อมูลสถิติการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๙.แฟ้มบันทึกข้อมูลอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
   ลงชื่อ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางเพชรรัตน์  ยุติมิตร) 
 
 
   ลงชื่อ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงชื่อ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

 
        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 
๑. ชื่อโครงกำรที่ ๔ โครงกำรเร่งรัดพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ๔ 

ชื่อกลยุทธ์   เร่งรัดพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
๓. สนองมำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศิริอร  คล้ายสกุล / กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. ลักษณะโครงกำร ใหม่      ต่อเนื่อง 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
๗. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้มีองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา จากการด าเนินงานของโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม พบว่าการท างานทั้งเชิงวิชาการและการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  รวมทั้งภาระงานอ่ืนๆ        มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรจะต้องได้รับการสร้างความเข้าใจ  การอบรม การนิเทศงาน  เพ่ือให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมจึงก าหนดโครงการ “โครงกำรเร่งรัดพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นครูมืออำชีพ ” ขึ้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและสถานศึกษาอันจะส่งผล
ให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘. วัตถุประสงค์   
    ๑. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 
    ๒. ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
    ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ๓ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
     ๔. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ชั่วโมงต่อปี 
     ๕.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีแผนแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN)  
         ๖.  ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ   

    ๑)  ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอน 
    ๒)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
    ๓)  ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    ๔)  ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
    ๕)  มีนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ 

๙. เป้ำหมำย  
    ๙.๑ เชิงปริมำณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคน   
 
 



๓๘ 

 

 

     ๙.๒ เชิงคุณภำพ  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้จากการนิเทศ การอบรม สัมมนา ไปใช้ในการจัด 

การเรียนการสอนและการท างาน  ส่งผลให้การสอนและการท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐. วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
เม.ย. - พ.ค. ๖๕ - 

ฝ่ายบุคคล 

๒.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของแต่ละ
กิจกรรม 

 
เม.ย. ๖๕ – มี.ค.๖๖ 

- 

ฝ่ายบุคคล 

โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

   

     ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
อบรมพัฒนาของครูและบุคลาการ 

เม.ย. ๖๕ – มี.ค.๖๖ ๑๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบุคคล 

     ๔.๒ ค่าจ้างบุคลากร เม.ย. ๖๕ – มี.ค.๖๖ ๕๕๘,๐๐๐ ฝ่ายบุคคล 
     ๔.๓ สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร เม.ย. ๖๕ – มี.ค.๖๖ - ฝ่ายบุคคล 
๓.ประเมินผล(Check) เม.ย. ๖๕ – มี.ค.๖๖ - ฝ่ายบุคคล 
๔.ขั้นปรับปรุง(Act) เม.ย. ๖๕ – มี.ค.๖๖ - ฝ่ายบุคคล 

 
๑๑. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
๑๒. กำรประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปี 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปี 

 
 

๑.ตรวจสอบจากทะเบียน
ข้อมูล 

๑.ทะเบียนข้อมูลการรับการ
พัฒนาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 



๓๙ 

 

 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 
 
   ลงชื่อ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวศิริอร  คล้ายสกุล) 
 
 
   ลงชื่อ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงชื่อ.......................... ...............................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
๑. ชื่อโครงกำรที่ ๕ โครงกำรส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ๕ 

ชื่อกลยุทธ์        ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน 
๓. สนองมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ( ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
      
๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางพนิดา  เจริญศรี  
๕. ลักษณะโครงกำร   ใหม่   ต่อเนื่อง 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
๗. หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย  
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
 หัวใจของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สร้างคน
ไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมจึงก าหนดโครงการ “โครงกำรส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน”  ขึ้น  เพ่ือ
ส่งเสริมนักเรียน  ให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  
น าไปสู่ความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

 
๘. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
๙. เป้ำหมำย  
   ๙.๑ เชิงปริมำณ 
 นักเรียนจ านวน  ๓๗๒  คน ครูจ านวน  ๒๖ คน 
  
    ๙.๒ เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

๑๐. วิธีกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ 
     งบประมำณ จ ำนวน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เม.ย.– พ.ค.  ๖๕ - ฝ่ายวิชาการ 

๒.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ของแต่ละกิจกรรม 

เม.ย.– พ.ค. ๖๕ - ฝ่ายวิชาการ 

๓. ด าเนินงานโครงการที่ ๕ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
รายบุคคล 

    

  ๕.๑ ศักยภาพรายบุคคล พ.ค.๖๕ - ก.พ. 
๖๖ 

๑๐,๐๐๐ ฝ่ายวิชาการ 

  ๕.๒ กิจกรรมตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด พ.ค.๖๕ - ก.พ. 
๖๖ 

๓๖,๐๐๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ๕.๓ กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอน พ.ค.๖๕ - ก.พ. 
๖๖ 

๖๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ๕.๕ ค่าตอลแทนวิทยากรภายนอก (เบิกงบส ารอง
จ่าย ตามใช้จ่ายจริง ) 

พ.ค.๖๕ - ก.พ. 
๖๖ 

- ฝ่ายวิชาการ 

๓.ประเมินผล(Check)   ฝ่ายวิชาการ 
๔.ขั้นปรับปรุง(Act)   ฝ่ายวิชาการ 

 
๑๑. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
๑๒. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
๑.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
๒.พฤติกรรมของนักเรียน 
 
๓.ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

๑.ตรวจนับจ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
๒.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 
๓.ประเมินความพึงพอใจ 

๑.บัญชีลงชื่อของนักเรียน 
 
 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
๓.แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 



๔๒ 

 

 

๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
 

 
 
   ลงชื่อ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางพนิดา  เจริญศรี) 
 
 
   ลงชื่อ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายสนอง  ศิลปกุล) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงชื่อ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม                                
............................................ 

ตามที่โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียด
ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษา แล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   

  
 
 

 (นายสนอง  ศิลปกุล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 
 
 
 

             (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
          ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

 
 

ภำคผนวก 
 
 

 • ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา       
• ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา     
• ค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

 
 
 



๔๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

 
 
   

ประกำศโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
เรื่อง  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเพือ่ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

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

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบ
กับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
    ลงชื่อ ..................................................  
                                                                     (นายสนอง   ศิลปกุล) 

                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  แนบท้ำยประกำศโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓.๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

         
     ลงชื่อ ..................................................  
                                                                     (นายสนอง   ศิลปกุล) 

                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 



๔๙ 

 

 

 
 

ประกำศโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

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

  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง จึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนด ค่าเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๕ 

 

                          (นายสนอง  ศิลปกุล) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดี  

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐ - 
   ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ - 

   ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ - 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ - 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ - 
   ๖) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ - 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ - 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ - 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ - 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ - 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร   
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน - ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา - ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ - ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๘๐ - 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๐ - 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ - 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐ - 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๘๐ - 

 
 



๕๑ 

 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือ เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๑.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียน  ตาม หลักสูตร 
๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
ระดับชาติ 
๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

๒ ผลการทดสอบ การประเมิน 
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๑ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและ
สังคมศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาก่อน  
  ๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิม  
เวลารู้ 
๒.๔ ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๒.๕ นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป   

๓ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากล 
 
 

๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ
อ่าน (ผลทดสอบ PISA) คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สูงขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๓.๒ ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตาม
สาระการเรียนรู้  
๓.๓ ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
๓.๔ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๕ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
๓.๖ ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เป็นประจักษ์ในระดับชาติเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาก่อน 

 



๕๓ 

 

 

 
ที ่ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๔ ผู้เรียนมีความ 

สามารถในการสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
รวมถึงการสื่อสารภาษา
สัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล
(Digital Literacy) 
อย่างมีประสิทธิผล 

๔.๑ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาก่อน 
๔.๓ ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ิมข้ึนจาก
ปีการศึกษาก่อน 
๔.๔ ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ 

๕ ผู้เรียนทีทักษะการคิด  มี
วิจารณญาณ สามารถ
ไตร่ตรองวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
และกล้าตัดสินใจ ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด         มี
วิจารณญาณ  สามารถ
ไตร่ตรอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 

๕.๑ ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
แสดงถึงการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา 
๕.๒ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิด     
ในระดับสูง มีเหตุผล 

๖ ผู้เรียนสามารถคิดค้น 
ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีทักษะ  การ
วางแผน จัดการ ท างานเป็น
ทีม และเห็นช่องทางสร้างงาน
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ (New Economy 

๖.๑ ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพ่ือการตีความ สื่อสารและสร้างสรรค์ 
๖.๒ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
๖.๓ ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ 
เผยแพร่ ในเวทีระดับภาคหรือชาติเพ่ิมข้ึน จากฐานเดิมของโรงเรียน 
๖.๔ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์
งานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการน าเสนอ สื่อสารเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานระดับภาคหรือชาติหรือนานาชาติเพ่ิมขึ้นจากฐาน
เดิมของโรงเรียน   
๖.๕ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างและประเมินทางเลือก
ในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความ
ต้องการของตนเองและสังคม 

 
 
 
 



๕๔ 

 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและปลูกฝังและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๗ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 

๗.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๗.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๗.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
๗.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๗.๕ นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป (ใช้เครื่องมือวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต) 

๘ ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความ
เป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิต
สาธารณะและจิตใจบริการ มีความ
เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะการด ารงชีวิต
และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
โลก เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก 
 

๘.๑ ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็น
ไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 
๘.๒ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ๘๐ มีความตระหนักรอบรู้
สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือการพัฒนา 
๘.๓ ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในด้านการ
จัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และ
การจัดการสร้างงานอาชีพ 
๘.๔ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  มีความตระหนักรู้ใน
ภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
๘.๕ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ มีความสามารถวิเคราะห์
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
๘.๖ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ สามารถควบคุม จัดการกับ
ความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
การปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
๘.๗ ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
๘.๘ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 

 



๕๕ 

 

 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๙ ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
๙.๑ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา  ภาคบังคับ 
๙.๒ ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ตอนปลาย 
๙.๓ ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า 
๙.๔ ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๙.๕ ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
๙.๖ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๑๐ ผู้บริหารสถานศึกษามี

กระบวนการบริหารและการ
จัดการที่มีคุณภาพ 
 

๑๐.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน        
๑๐.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
        ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
       ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๓)  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
       ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑๐.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
๑๐.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 
 



๕๖ 

 

 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๑๑ สถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

๑๑.๑  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็น
การพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐ 
๑๑.๒ สถานศึกษามีภาคีความร่วมมือหรือมีข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)และมีการด าเนินการตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผล
ส าเร็จ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างหรือ Best Practice 
๑๑.๓  มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการวางแผนจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน   
 

๑๒ การบริหารงานวิชาการมี
คุณภาพ 
 
 

๑๒.๑  การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
     ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
     ๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ๓) จัดหา พัฒนาสื่ออย่างหลากหลาย   
     ๔) น าผลการวัด ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา  
     ๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
     ๖) มีการวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
     ๗) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๘) ประสานชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๑๓ การบริหารงานด้าน
งบประมาณมีคุณภาพ 
 
 

๑๓.๑ การบริหารงานงบประมาณครบ ทุกด้าน  
    ๑) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
นโยบายปัญหาและความต้องการ  
   ๒) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ  
   ๓) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
   ๔) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
   ๕) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
 

 
 



๕๗ 

 

 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๑๔ การบริหารงานบุคคลมี

คุณภาพ 
 
 

๑๔.๑ การบริหารงานบุคคลครบ ทุกด้าน  
    ๑) การวางแผนการบริหารอัตราก าลัง  
    ๒) การวางแผน การประเมิน การควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร  
   ๓) การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ   
   ๔) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
   ๕) ส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

๑๕ การบริหารงานทั่วไปมี
คุณภาพ 
 
 

๑๕.๑ การบริหารงานทั่วไปครบ ทุกด้าน  
     ๑) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
     ๒) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
     ๓) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์   
     ๔) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
     ๕) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย การ
จัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๑๖ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณภาพ 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

๑๖.๑ ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมและยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๑๖.๒ ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
๑๖.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ๓ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด 
๑๖.๕ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ๒๐ชั่วโมงต่อปี 
๑๖.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีแผน
แผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN)  
๑๖.๗ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ   
    ๑)  ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอน 
    ๒)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้               
        ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
    ๓)  ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    ๔)  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
    ๕)  มีนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ 
 

 



๕๘ 

 

 

ที ่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๑๗ ครูพัฒนาความรู้ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญและจรรยา-บรรณ
ทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 

๑๗.๑ ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๖๐ 
๑๗.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงในการ
จัดการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๑๗.๓ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อ นวัตกรรม 
เอกสาร บทความ เผยแพร่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๑๗.๔ ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับภาค
และระดับชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕  
๑๗.๕ ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ ๑๕   
๑๗.๖ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 
๑๗.๗ ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการ
สอนในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๗.๘ ครูทุกคนน าเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง 
๑๗.๙ ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดชั้นเรียน 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
๑๘ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 
 

   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ให้
นักเรียนที่สนใจ   



 

 

ที ่ เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 

๑๙ โรงเรียนจัดการเรียนรู้เรื่องภาษา
ดิจิทัล (Digital Literacy) และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT) เพ่ือการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

๑๙.๑  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital 
Literacy )   
๑๙.๒  ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

๒๐ โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อิงถิ่นฐาน ให้เชื่อมประสานกับ
การศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

๒๐.๑ โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่น
ที่อยู่ของผู้เรียน 
๒๐.๒ โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเชื่อมโยง
กับถ่ินฐานสังคมไทยและสภาวการณ์โลก 

๒๑ โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะ
แนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ได้พัฒนาคนเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

๒๑.๑ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
๒๑.๒ โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือการ
ส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
๒๑.๓ โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

๒๒ โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพ เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า 
 
 

๒๒. โรงเรียนมีห้องสมุด   และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่ทันสมัย มี
คุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


