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ค ำน ำ 
 

     แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  โดยค านึงถึง
มาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน  ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ตลอดจนนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   โดยมีรายละเอียดบริบทของโรงเรียน  กรอบการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ  โครงการ และ กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา  2563     
     แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม และได้ผ่านการแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  จึงขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ  ได้ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ทุกประการเพื่อให้โรงเรียนเขา
ทะลุพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
                                                                                           โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   
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บทที่ 1 
บรบิทของโรงเรียน 

................................................. 
1.ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๑ ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  
๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๖๒ ๐๐๖๑  โทรสาร ๐ ๗๗๖๒ ๐๐๖๒  E–Mail ktlp.tg@gmail.com  Website 
http://www.khaotalupit.ac.th/ 
        เปิดสอนมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปี ท่ี ๖ เนื้อ ท่ี ๓๕ ไร่ เขตพื้น ท่ีบริการของโรงเรียน   
ต าบลเขาทะลุ หมู่ท่ี ๑ – ๑๑, ต าบลเขาค่าย หมู่ท่ี ๑ - ๑๓, ต าบลทุ่งระยะ หมู่ท่ี ๑๑, ต าบลนาสัก หมู่ท่ี ๑๐  
และต าบลละอุ่น (จังหวัดระนอง) 
 

2.ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

        นายสนอง   ศิลปกุล    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)   
 ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
           นางเกษร  ศิลปกุล   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ค.ม.  (การบริหารการศึกษา)   
           ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่  พ.ศ. 2560 

  

3. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑ ต าบลเขาทะลุ  อ าเภอ

สวี จังหวัดชุมพร กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๔ มีพื้นท่ี ๓๕ ไร่ เป็นพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ อยู่ติดกับวัดและอนามัยเขาทะลุ เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๔  
โดยกรมสามัญศึกษาแต่งต้ังให้นายยืนยง กล่ินรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา มาปฏิบัติหน้าท่ี ใน ฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมอีกต าแหน่งหนึ่งโดยใช้สถานท่ีของโรงเรียนบ้านเขาทะลุ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา อ าเภอสวี เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒ ห้องเรียน 
จ านวน ๗๗ คน 

ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายส ารวจ  ถนอมศักด์ิ อาจารย์ ๒ โรงเรียน 
ชลธารวิทยาซึ่งรักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยาให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน  
เขาทะลุพิทยาคมแต่เนื่องจากไม่มีข้าราชการครูมาปฏิบัติงานประจ าท่ีโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียน 
สวีวิทยา โรงเรียนนาสักวิทยา โรงเรียนชลธารวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนศรียาภัย 
โรงเรียนด่านสวี ตลอดจนโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีบริการส่งครู – อาจารย์มาช่วยสอนนักเรียนซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ครู - อาจารย์ได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
จ านวน ๕ คนเป็นหญิง ๒ ชาย ๓ คนและอัตราว่าง ๑ ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) 

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยังสถานท่ีของโรงเรียนโดยมีอาคารเรียนช่ัวคราว  
๑ หลังซึ่งได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๓๔ และโรงเรียนท่าข้าม โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ให้ยืมครุภัณฑ์ - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เครื่องพิมพ์ดีด และเต็นท์ส าหรับใช้เป็นโรงอาหารและได้พัฒนาโรงเรียน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันด้วยความร่วมมือของชุมชน คณะครูและนักเรียน ค าขวัญโรงเรียน คือ “ประพฤติดี  เรียน
เด่น  เน้นกีฬา  พัฒนาชุมชน” 

mailto:ktlp.tg@gmail.com
http://www.khaotalupit.ac.th/
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ปัจจุบัน นายสนอง  ศิลปกุล เป็นผู้อ านวยการ มีรองผู้อ านวยการ 1 คน ข้าราชการครู 19 คน พนักงาน
ราชการ 1 ครูวิกฤต 1 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1  ครูอัตราจ้าง 2  ลูกจ้างช่ัวคราว 2 คน   
 จ านวนนักเรียน ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 จ านวน 325 คน 
 

4. ข้อมูลครูและบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕63 
    4.๑ บุคลำกร   
                            ผู้บริหำร      ครูผู้สอน     พนักงำนรำชกำร    ครูอัตรำจ้ำง     เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
                        2        19                   ๑                 3    2 
 
    4.๒ วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ รวม ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์

ในต ำแหน่ง ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อ านวยการ 1  1   1  10 
รองผู้อ านวยการ  1 1   1  10 
ครู(บรรจุ) 6 13 19  13 6  13 
พนักงานราชการ  1 1  1   12 
ครูวิกฤต  1 1  1   1 
ครูอัตราจ้าง   2 2  2   1 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1 1  1   9 
นักการภารโรง 1  1 1    1 
แม่บ้าน  1 1 1 1   1 

รวม 8 20 28 2 20 8    
 

4.๓ สำขำวิชำที่จบและภำระงำนสอน 

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

บริหารการศึกษา 2 - 
คณิตศาสตร์ 2 25 
วิทยาศาสตร์ 4 ๑๘ 
ภาษาไทย 2 16 
ภาษาต่างประเทศ ๕ 20 
สังคมศึกษา ๓ ๒3 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๑๘ 
คอมพิวเตอร์ ๒ ๑๘ 
ศิลปะ 1 ๑๘ 
ศิลปะ(ดนตรี) ๑ ๑๘ 
สุขศึกษาและพละศึกษา  1 ๑๘ 

รวม 25 ๑๘.90 
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แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
5.ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค ำอธิบำย 
มุ่งมั่นพัฒนา      หมายถึง เร่งพัฒนาให้เกิดผลโดยเร็ว โดยจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
คุณภาพนักเรียน     หมายถึง คุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ 
 แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม    หมายถึง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ห้องปฏิบัติการห้องสมุด 

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง หลักการมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน และความไม่ประมาท 
  ชุมชนมีส่วนร่วม    หมายถึง ผู้ปกครองและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนในการจัด 

การศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 

อบต.เขาทะลุ 
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       สัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 

  

          ตรำประจ ำโรงเรียน 
เป็นรูปภูเขาเป็นช่องทะลุ ล้อมรอบด้วยลายไทย เมล็ดและใบกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ของชุมชนเขา

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

๖.ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น  5 กลุ่ม  คือ 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
  2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

3. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
  4. กลุ่มบริหารบุคคล 
  5. กลุ่มกิจกรรมนักเรียน 
 
๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน บ้านเขาทะลุเป็นสังคมชนบท
ประชากร ส่วนใหญ่อพยพมาจากภูมิภาคต่าง ๆ มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมประกอบด้วย สวนกาแฟ และผลไม้ มีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญคือ ยางพารา และปาล์ม บางส่วนเป็น
ช่างฝีมือแรงงานการก่อสร้าง บางส่วนยังไม่มีอาชีพท าเป็นหลักแหล่ง ว่างงานเป็นบางช่วงเวลา ประชาชากรส่วน
ใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีลักษณะการอยู่อาศัยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนในระดับสูง  

 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีฝนชุกตลอดปี ผู้เรียนใช้ภาษาถิ่นภาคใต้และภาคะวันออกเฉียง
เหนือ จ านวนประชากรประมาณ 6,200 คน  จ านวนเด็กในวัยเรียน 1,400 คน 
 รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวยังอยู่ในขั้นต่ า ไม่ค่อยเพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงมีปัญหาต่อเนื่องมาถึง
การดูแลเอาใจใส่ลูกหลาน มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นอย่างมากประการหนึ่ง ประกอบกับ
สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน บางปีมีฝนตกมากเกินไป บางปีก็แห้งแล้ง ท าให้ผลผลิตต่ า ราคาพืชผล 
ไม่แน่นอน เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีภาระหนี้สิน การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นแบบเรียบง่าย 
ปลูกบ้านและท่ีพักอาศัยในท่ีดินท ากินของตนเอง คนในพื้นท่ีเป็นคนถิ่นเดิม และย้ายถ่ินฐานมาจากภาคอีสาน 
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  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีนิยม คือ การแห่เทียนพรรษา การตักบาตรเทโว  
การเล่นสงกรานต์ เทศกาลวันปีใหม่ วันลอยกระทงและวันตรุษไทย   
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วน
ท่ีเหลือประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปและท างานก่อสร้าง รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ  35,000  
บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาท จ านวนสมาชิกเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบหุบเขา อยู่ห่างจากอ าเภอสวี ประมาณ 35 
กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ถ้ าธารลอดใหญ่ โครงกระดูกถ้ าเขาจุฬา ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น แต่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องยังขาดการสนับสนุนและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ท าให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างช้า ๆ 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชนดีพอสมควร เช่น ทุกครั้งท่ีโรงเรียน         
มีการจัดกิจกรรมจะมีชุมชนเข้าร่วมมาก ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ชุมชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจ้างท่ัวไป การสนับสนุนด้านอื่นมีน้อย  
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๘. โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ 
กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต 
*กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ภาษาไทย ท21101 ภาษาไทย1 1.5 ท21102 ภาษาไทย2 1.5 
วิทยาศาสตร์ฯ ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 
คณิตศาสตร ์ ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5 
สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ส21101 สังคมศึกษา1 1.5 ส21102 สังคมศึกษา2 1.5 

 ส21103 ประวัติศาสตร์1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 
สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

พ21101 สุขศึกษาและพละศึกษา1 1.0 พ
21102 

สุขศึกษาและพละศึกษา2 1.0 

ศิลปะ ศ21101 ศิลปพ้ืนฐาน1 1.0 ศ21102 ศิลปพ้ืนฐาน2 1.0 
การงานอาชีพ ง21101 การงานอาชีพ1 1.0 ง21102 การงานอาชีพ2 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.5 
*กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   

ภาษาไทย ท20201 นิทานพ้ืนบ้าน 

1.0 

ท20201 นิทานพ้ืนบ้าน 

1.0 
คณิตศาสตร ์ ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ อ21201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ21201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
วิทยาศาสตร์ฯ ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว21201 ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
 ว21202 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 0.5 ว21203 โปรแกรมการประมวลค า 0.5 
สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ส20231 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม1 0.5 ส20232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม
2 

0.5 

การงานอาชีพ ง21201 การงานอาชีพเพ่ิมเติม1 0.5 ง21202 การงานอาชีพเพ่ิมเติม2 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 2.5  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 2.5 
*กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ลูกเสือ-เนตรนารี   ลูกเสือ-เนตรนารี  
 แนะแนว   แนะแนว  
 ชุมนุม   ชุมนุม  
 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
 ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
 กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  

  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้/ 
กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ภาษาไทย ท22101 ภาษาไทย3 1.5 ท22102 ภาษาไทย4 1.5 
วิทยาศาสตร์ฯ ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5 
 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี

2 
0.5 ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 

คณิตศาสตร ์ ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 
สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ส22101 สังคมศึกษา3 1.5 ส22102 สังคมศึกษา4 1.5 

 ส22103 ประวัติศาสตร์3 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5 
สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

พ22101 สุขศึกษาและพละศึกษา3 1.0 พ22102 สุขศึกษาและพละศึกษา4 1.0 

ศิลปะ ศ22101 ศิลปพ้ืนฐาน3 1.0 ศ22102 ศิลปพ้ืนฐาน4 1.0 
การงานอาชีพ ง22101 การงานอาชีพ3 1.0 ง22102 การงานอาชีพ4 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.5 
*กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   

ภาษาไทย ท20202 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 

1.0 

ท20203 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

1.0 
คณิตศาสตร ์ ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ อ22201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ22201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
วิทยาศาสตร์ฯ ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร ์ ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร ์
 ว22202 กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อ

ประสม 
0.5 ว22203 ตารางการท างาน 0.5 

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ส20233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม
3 

0.5 ส20234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม4 0.5 

การงานอาชีพ ง22203 การงานอาชีพเพ่ิมเติม3 0.5 ง22204 การงานอาชีพเพ่ิมเติม4 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 2.5  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 2.5 
*กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ลูกเสือ-เนตรนารี   ลูกเสือ-เนตรนารี  
 แนะแนว   แนะแนว  
 ชุมนุม   ชุมนุม  
 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
 ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
 กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  

  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้/ 
กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วยกิต 

*กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ภาษาไทย ท23101 ภาษาไทย5 1.5 ท23102 ภาษาไทย6 1.5 
วิทยาศาสตร์ฯ ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5 
 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี

3 
0.5 ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 

คณิตศาสตร ์ ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 
สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ส23101 สังคมศึกษา5 1.5 ส23102 สังคมศึกษา6 1.5 

 ส23103 ประวัติศาสตร์5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 
สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

พ23101 สุขศึกษาและพละศึกษา5 1.0 พ23102 สุขศึกษาและพละศึกษา6 1.0 

ศิลปะ ศ23101 ศิลปพ้ืนฐาน5 1.0 ศ23102 ศิลปพ้ืนฐาน6 1.0 
การงานอาชีพ ง23101 การงานอาชีพ5 1.0 ง23102 การงานอาชีพ6 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.5 
*กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   

คณิตศาสตร ์ ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

1.0 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

1.0 
ภาษาอังกฤษ อ23201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน อ23206 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
วิทยาศาสตร์ฯ ว23201 พลังงานทดแทน ว23201 พลังงานทดแทนกับการใช้

ประโยชน์ 
 ว23202 การสืบค้นข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 
0.5 ว23203 การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML 0.5 

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ส20235 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม
5 

0.5 ส20236 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม6 0.5 

การงานอาชีพ ง23205 การงานอาชีพเพ่ิมเติม5 0.5 ง23206 การงานอาชีพเพ่ิมเติม6 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 2.5  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 2.5 
*กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 ลูกเสือ-เนตรนารี   ลูกเสือ-เนตรนารี  
 แนะแนว   แนะแนว  
 ชุมนุม   ชุมนุม  
 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
 ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
 กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  

  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0  รวมหนว่ยกิตทั้งหมด 14.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (สำยวทิย์-คณิต) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี1 1.0 
 ว30105 วิทยาการค านวณ1 1.0    
คณิตศาสตร ์ ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 
 ส31103 ประวัติศาสตร์1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 
สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา2 0.5 

ศิลปะ ศ31101 ศิลปพ้ืนฐาน1 0.5 ศ31102 ศิลปพ้ืนฐาน2 0.5 
การงานอาชีพ ง31101 การงานอาชีพ1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ2 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
คณิตศาสตร ์ ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 2.0 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 2.0 
ภาษาอังกฤษ อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30201 ฟิสิกส์1 1.5 ว30202 ฟิสิกส์2 1.5 
 ว30221 เคมี1 1.5 ว30222 เคมี2 1.5 
 ว30241 ชีววิทยา1 1.5 ว30242 ชีววิทยา2 1.5 
    ว30261 ธรณีวิทยา 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ    ส30231 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม1 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.5  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
*กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 แนะแนว   แนะแนว  
 ชุมนุม   ชุมนุม  
 นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

 ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
 กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  

  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (สำยศิลป์-ภำษำ) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี1 1.0 
 ว30105 วิทยาการค านวณ1 1.0    
คณิตศาสตร ์ ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 
 ส31103 ประวัติศาสตร์1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา2 0.5 
ศิลปะ ศ31101 ศิลปพ้ืนฐาน1 0.5 ศ31102 ศิลปพ้ืนฐาน2 0.5 
การงานอาชีพ ง31101 การงานอาชีพ1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ2 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
ภาษาไทย ท30201 ประวัติวรรณคดี1 1.0 ท30202 ประวัติวรรณคดี2 1.0 
วิทยาศาสตร์    ว30283 การเคลื่อนที่และแรงใน

ธรรมชาติ 
1.0 

ภาษาอังกฤษ อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 1.0 
 อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 0.5 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2 0.5 
 อ31205 ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ 0.5 อ31206 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส31201 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 ส30231 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม1 0.5 
    ส31202 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ30201 วอลเลย์บอล 0.5 พ30203 ตะกร้อ 0.5 
ศิลปะ ศ30207 นาฏศิลป์ไทย1 

1.0 
ศ30208 นาฏศิลป์ไทย2 

1.0  ศ30209 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล1 ศ30210 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล2 
 ศ30213 วาดเส้น1 ศ30214 วาดเส้น2 
การงานอาชีพ ง31201 การเลี้ยงปลาหมอ 1.0 ง31202 การเลี้ยงกบ 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 6.5  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (สำยศิลป์-ทัว่ไป) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย2 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี1 1.0 
 ว30105 วิทยาการค านวณ1 1.0    
คณิตศาสตร ์ ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 
 ส31103 ประวัติศาสตร์1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ31101 สุขศึกษาและพละศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพละศึกษา2 0.5 
ศิลปะ ศ31101 ศิลปพ้ืนฐาน1 0.5 ศ31102 ศิลปพ้ืนฐาน2 0.5 
การงานอาชีพ ง31101 การงานอาชีพ1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ2 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
ภาษาไทย ท30201 ประวัติวรรณคดี1 1.0 ท30202 ประวัติวรรณคดี2 1.0 
วิทยาศาสตร์    ว30283 การเคลื่อนที่และแรงใน

ธรรมชาติ 
1.0 

ภาษาอังกฤษ อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 0.5 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร2 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส31201 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 ส30231 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม1 0.5 
    ส31202 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ30202 วอลเลย์บอล 1.0 พ30204 ตะกร้อ 1.0 
ศิลปะ ศ30207 นาฏศิลป์ไทย1 

1.0 
ศ30208 นาฏศิลป์ไทย2 

1.0  ศ30209 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล1 ศ30210 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล2 
 ศ30213 วาดเส้น1 ศ30214 วาดเส้น2 
การงานอาชีพ ง31201 การเลี้ยงปลาหมอ 1.0 ง31202 การเลี้ยงกบ 1.0 
 ง30201 ไม้ดอกไม้ประดับ 1.0 ง30202 การจัดสวนถาด 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 6.5  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (สำยวทิย์-คณิต) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย3 1.0 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 
 ว30107 วิทยาการค านวณ2 1.0 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี2 1.0 
คณิตศาสตร ์ ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 
 ส32103 ประวัติศาสตร์3 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา3 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา4 0.5 
ศิลปะ ศ32101 ศิลปพ้ืนฐาน3 0.5 ศ32102 ศิลปพ้ืนฐาน4 0.5 
การงานอาชีพ ง32101 การงานอาชีพ3 0.5 ง32102 การงานอาชีพ4 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
คณิตศาสตร ์ ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 2.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 2.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30203 ฟิสิกส์3 1.5 ว30204 ฟิสิกส์4 1.5 
 ว30223 เคมี3 1.5 ว30224 เคมี4 1.5 
 ว30243 ชีววิทยา3 1.5 ว30244 ชีววิทยา4 1.5 
    ว30262 บรรยากาศ 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส30232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม2 0.5    
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทัง้หมด 16.5  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (สำยศิลป์-ภำษำ) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย3 1.0 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 
 ว30107 วิทยาการค านวณ2 1.0 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี2 1.0 
คณิตศาสตร ์ ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 
 ส32103 ประวัติศาสตร์3 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา3 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา4 0.5 
ศิลปะ ศ32101 ศิลปพ้ืนฐาน3 0.5 ศ32102 ศิลปพ้ืนฐาน4 0.5 
การงานอาชีพ ง32101 การงานอาชีพ3 0.5 ง32102 การงานอาชีพ4 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
ภาษาไทย ท30203 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 ท30202 หลักภาษาไทย 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4 1.0 
 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ือกิจธุระ 0.5 อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 0.5 
 อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 0.5 อ32206 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์ 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส30232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม2 0.5    
 ส32203 กฎหมายกับชีวิต 1.0 ส32204 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ30205 บาสเกตบอล 0.5 พ30207 ฟุตบอล 0.5 
ศิลปะ ศ30203 จิตรกรรมสีน้ า1 

1.0 
ศ30204 จิตรกรรมสีน้ า2 

1.0  ศ30205 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง1 ศ30206 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง2 
 ศ30215 ดนตรีสากล1 ศ30216 ดนตรีสากล2 
การงานอาชีพ ง32201 การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 1.0 ง32202 การเลี้ยงปลาสวยงาม 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 6.5 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 5 (สำยศิลป์-ทัว่ไป) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย3 1.0 ท32102 ภาษาไทย4 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 
 ว30107 วิทยาการค านวณ2 1.0 ว30108 การออกแบบและเทคโนโลยี2 1.0 
คณิตศาสตร ์ ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 
 ส32103 ประวัติศาสตร์3 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ32101 สุขศึกษาและพละศึกษา3 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา4 0.5 
ศิลปะ ศ32101 ศิลปพ้ืนฐาน3 0.5 ศ32102 ศิลปพ้ืนฐาน4 0.5 
การงานอาชีพ ง32101 การงานอาชีพ3 0.5 ง32102 การงานอาชีพ4 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.5 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
ภาษาไทย ท30203 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 ท30202 หลักภาษาไทย 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ32207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 0.5 อ32208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส30232 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม2 0.5    
 ส32203 กฎหมายกับชีวิต 1.0 ส32204 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ30206 บาสเกตบอล 1.0 พ30208 ฟุตบอล 1.0 
ศิลปะ ศ30203 จิตรกรรมสีน้ า1 

1.0 
ศ30204 จิตรกรรมสีน้ า2 

1.0  ศ30205 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง1 ศ30206 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง2 
 ศ30215 ดนตรีสากล1 ศ30216 ดนตรีสากล2 
การงานอาชีพ ง32201 การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 1.0 ง32202 การเลี้ยงปลาสวยงาม 1.0 
 ง30203 การขยายพันธ์ุพืช 1.0 ง30204 งานฝีมือ 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 6.5 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (สำยวทิย์-คณิต) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.5    
 ว30109 วิทยาการค านวณ3 1.0    
คณิตศาสตร ์ ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา5 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพละ

ศึกษา6 
0.5 

ศิลปะ ศ33101 ศิลปพ้ืนฐาน5 0.5 ศ33102 ศิลปพ้ืนฐาน6 0.5 
การงานอาชีพ ง33101 การงานอาชีพ5 0.5 ง33102 การงานอาชีพ6 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.0  รวมหน่วยกิตวิชา

พ้ืนฐาน 
5.5 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
คณิตศาสตร ์ ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 2.0 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 2.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30205 ฟิสิกส์5 1.5 ว30206 ฟิสิกส์6 1.5 
 ว30225 เคมี5 1.5 ว30226 เคมี6 1.5 
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 ว30246 ชีววิทยา6 1.5 
    ว30263 ดาราศาสตร ์ 0.5 
ภาษาอังกฤษ อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน6 
1.0 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส30233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม3 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและ
ศีลธรรม4 

0.5 

การงานอาชีพ    ง33202 คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
อาชีพ 

1.0 

  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0  รวมหน่วยกิตวิชา
เพ่ิมเติม 

9.5 

*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (สำยศิลป์-ภำษำ) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.5    
 ว30109 วิทยาการค านวณ3 1.0    
คณิตศาสตร ์ ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา5 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา6 0.5 
ศิลปะ ศ33101 ศิลปพ้ืนฐาน5 0.5 ศ33102 ศิลปพ้ืนฐาน6 0.5 
การงานอาชีพ ง33101 การงานอาชีพ5 0.5 ง33102 การงานอาชีพ6 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.0  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 5.5 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
ภาษาไทย ท30205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30206 วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30281 พลังงานกับการด ารงชีวิต 1.0 ว30282 เปิดโลกชีววิทยา 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน6 1.0 
 อ33203 ภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน1 0.5 อ33204 ภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน2 0.5 
 อ33205 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0.5 อ33206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส30233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม3 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม4 0.5 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ30209 แบดมินตัน 0.5 พ30211 แฮนด์บอล 0.5 
ศิลปะ ศ30201 นาฏศิลป์สร้างสรรค์1 

1.0 
ศ30202 นาฏศิลป์สร้างสรรค์2 

1.0  ศ30211 ศิลปะกับการท าผ้าบาติก1 ศ30212 ศิลปะกับการท าผ้าบาติก2 
 ศ30217 ดนตรีสากล3 ศ30218 ดนตรีสากล4 
การงานอาชีพ ง33201 การปลูกผักท้องถ่ิน 1.0 ง33202 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 1.0 
 ง30207 งานเกษตรเบื้องต้น1 1.0 ง30208 งานเกษตรเบื้องต้น2 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 13.5 

 
 
 
 



20 
 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเขำทะลพุิทยำคม อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (สำยศิลป์-ทัว่ไป) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

 รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย6 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30104 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.5    
 ว30109 วิทยาการค านวณ3 1.0    
คณิตศาสตร ์ ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ33101 สุขศึกษาและพละศึกษา5 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพละศึกษา6 0.5 
ศิลปะ ศ33101 ศิลปพ้ืนฐาน5 0.5 ศ33102 ศิลปพ้ืนฐาน6 0.5 
การงานอาชีพ ง33101 การงานอาชีพ5 0.5 ง33102 การงานอาชีพ6 0.5 
  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 8.0  รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 5.5 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   
ภาษาไทย ท30205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 ท30206 วรรณกรรมปจัจุบัน 1.0 
วิทยาศาสตร์ฯ ว30281 พลังงานกับการด ารงชีวิต 1.0 ว30282 เปิดโลกชีววิทยา 1.0 
ภาษาอังกฤษ อ33205 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0.5 อ33206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 0.5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส30233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม3 0.5 ส30234 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม4 0.5 
สุขศึกษาและพละศึกษา พ30210 แบดมินตัน 1.0 พ30212 แฮนด์บอล 1.0 
ศิลปะ ศ30201 นาฏศิลป์สร้างสรรค์1 

1.0 
ศ30202 นาฏศิลป์สร้างสรรค์2 

1.0  ศ30211 ศิลปะกับการท าผ้าบาติก1 ศ30212 ศิลปะกับการท าผ้าบาติก2 
 ศ30217 ดนตรีสากล3 ศ30218 ดนตรีสากล4 
การงานอาชีพ ง33201 การปลูกผักท้องถ่ิน 1.0 ง33202 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 1.0 
 ง30205 การเพาะเห็ด 1.0 ง30206 ไม้ผลเศรษฐกิจ 1.0 
 ง30207 งานเกษตรเบื้องต้น1 1.0 ง30208 งานเกษตรเบื้องต้น2 1.0 
  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0  รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 8.0 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว   แนะแนว  
  ชุมนุม   ชุมนุม  
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
  นักศึกษาวิชาทหาร/อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

  ประชุมประจ าสัปดาห ์   ประชุมประจ าสัปดาห ์  
  กิจกรรมสาธารณะฯ   กิจกรรมสาธารณะฯ  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 13.5 
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๙. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ผ่ำนมำ 
 10.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(รอบสำม) 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศกึษำ และ/หรือ มัธยมศกึษำ) 

น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั 
คณุภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๙๑ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ 
ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๓ 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม   ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘0.๓๖ ด ี

 

สถำนศกึษำมีผลคะแนนรวมทุกตัวบง่ชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช ่

สถำนศกึษำมีตัวบ่งชี้ทีไ่ดร้ะดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำกทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่  

สถำนศกึษำไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดบัคณุภำพต้องปรบัปรุง หรอื ตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน   ใช่  ไม่ใช ่

สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดบักำรศกึษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศกึษำในภำพรวม 

 สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศกึษำ      ไม่สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศกึษำ 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมกฏกระทรวงฯ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ และ/หรือ มัธยมศึกษำ 

ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(ประถมศกึษำ และ/หรือ มัธยมศกึษำ) 

น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั 
คณุภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ ผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๑๙ ปรบัปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำนที ่๒ กำรบริหำรจัดกำรศกึษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
มำตรฐำนที่ ๔ ว่ำด้วยกำรประกันคณุภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๓ ดีมำก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๓๖ ด ี
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11. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงปริมำณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคณุภำพ 

เชิงปริมำณ 
เชิง

คณุภำพ ร้อยละที่ได ้
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ ๑ คณุภำพของผู้เรยีน     ด ี
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

    ด ี

๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ 70 - 70.6 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 0.6 

ดี 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 - 90.63 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
20.63 

ดีเลิศ 

๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 70 - 70.5 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 0.5 

ปานกลาง 

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 70 - 72.46 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 

2.46 

ดี 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3 
ข้ึนไปร้อย
ละ 25 

- 25.60 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 

0.60 

ปานกลาง 

๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 70 - 86.85 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
16.85 

ดิเลิศ 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิงปริมำณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคณุภำพ 

เชิงปริมำณ 
เชิง

คณุภำพ 
ร้อยละที่ได ้ ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำย 

๑.๒คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

    ดี 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80 - 93.66 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
13.66 

ดีเลิศ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 

ร้อยละ 80 - 96.10 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
16.10 

ดีเลิศ 

๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 80 - 85.33 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 

5.33 

ดีเลิศ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

ร้อยละ 80 - 100 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
20.00 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและ
จัดกำร 

    ดี 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- ดี - ตรงตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- ดี - ตรงตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรส
ถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- ดี - ตรงตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- ดี - ตรงตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

- ดี - ตรงตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

เชิง
ปริมำณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคณุภำพ 

เชิงปริมำณ 
เชิง

คณุภำพ 
ร้อยละที่ได ้ ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

- ดี ดี ตรงตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

    ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

75 ดี 88.32 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
13.32 

ดีเลศิ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

75 ดี 77.17 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 

2.17 

ดีเลศิ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 75 ดี 90.22 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
15.22 

ดีเลศิ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 

75 ดี 87.50 สูงกว่า ค่า
เป้าหมาย 
12.50 

ดีเลศิ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 ดี 86.96 สูงกว่า 
16.96 

ดีเลศิ 

 
เกณฑก์ำรให้ระดบัคุณภำพมำตำรฐำนที่ 2      
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป 
 ดีเลศิ            หมายถึง   สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ  80  - ๘๙ 
 ด ี              หมายถึง   สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ  70  - 7๙ 
 ปำนกลำง      หมายถึง   สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาร้อยละ    5๐  - 6๙ 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ ร้อยละ  5๐  ลงมา   
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สรุปผล แนวทำงกำรพฒันำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-
5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังน้ี 

จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 

ด้ำนคณุภำพผูเ้รียน 
             ผู้เรียนเรียนอ่านและเขียนได้ เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันท่วงที สะดวกสบาย 
ประหยัดเวลา ไม่จ ากัดสถานท่ีในการสืบค้นข้อมูลได้
ด้วยตนเอง มีทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน มีวุฒิภาวะทางอาชีพ เหมาะสมกับช่วง
วัย ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มี
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบหน้าท่ี เช่นการดูแลเขต
รับผิดชอบ การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น  

ด้ำนคณุภำพผูเ้รียน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่
ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศหลายรายวิชา 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 
  1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมี
หลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
  2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ 
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ี
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 

1) พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม และ
ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ให้สามารถ
บริการได้สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
  3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 

รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
  
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
  1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ 
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
  2) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  3) ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
           1) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
  2) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  3) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ทันทีเพื่อผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
           4)ครูควรจัดแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2. งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนและครู 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณถำพผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดี  

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  บริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ตามวัฒนธรรมไทย พัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการ
ดูแลสุขภาวะตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาตาม
โครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีตนถนัด  ส่งเสริม
การออกก าลังกาย มีการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนประจ าปี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามท่ีสนใจใน
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การเพาะเห็ด เพื่อให้
นักเรียนกล้าแสดงออกและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดี 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

สถานศึกษามีครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ มีความสามารถ ในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้เทคนิค
และส่ือประกอบการสอนอย่างหลากหลาย รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
มาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีจัดให้กับผู้เรียนจึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิตและการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสมกับความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ใน
ขณะเดียวกันมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 ๑.เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. พัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและตามศักยภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์                       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มี
ความรับผิดชอบ รักการท างาน และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๓. ฝึกระเบียบวินัยด้านการรักษาความสะอาด ท้ังส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีจิต
อาสา 
 ๔. ส่งเสริมครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
 ๕. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีและหาเวทีให้ผู้เรี ยนได้
แสดงออกถึงความสามารถนั้น ๆ  
 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 – ๒๕๖2 

 
วิชำ ป ี2559 ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 

ภาษาไทย 47.90 44.86 39.77 35.87 
คณิตศาสตร์ 19.75 18.42 23.10 16.54 
วิทยาศาสตร์ 29.55 28.40 28.26 26.21 
สังคมศึกษา 33.94 31.52 32.10 34.92 
ภาษาต่างประเทศ 22.53 22.55 22.35 23.65 
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ภาพท่ี 13 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จากการ เปรี ยบ เ ทียบระหว่ า งปีการ ศึกษ า 2560-2562 พบว่ า  คะแนน เฉ ล่ียก ลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรมมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  แต่กลุ่ม
สาระ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 
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บทที่ 2 
ทิศทำงกำรบริหำรโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
................................................. 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ค ำขวัญโรงเรียน 
ประพฤติดี   เรียนเด่น   เน้นกีฬา  พัฒนาชุมชน 

คติธรรม 
สุขา สงฺฆสฺส  สาคคฺคี  (ความสามัคคีของหมู่คณะท าให้เกิดสุข) 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4. จัดหาเทคโนโลยีใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
6. เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ 
7. พัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติกัน  
 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
 นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียน  ตาม หลักสูตร 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
ระดับชาติ 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

2 ผลการทดสอบ การ
ประเมิน การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2.1 ร้อยละคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 , นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาก่อน  
  2.2 นักเรียนร้อยละ 3๐ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในระดับดีขึ้นไป 
2.3 ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่ม  เวลา
รู้ 
2.4 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.5 นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
3 ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถ และมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากล 
 
 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการ
อ่าน  (ผลทดสอบ PISA)   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย 
สูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.2 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตาม
สาระการเรียนรู้  
3.3 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) 
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
3.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.5 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้
3.6 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏ
เป็นประจักษ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาก่อน 

4 ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการ
ส่ือสาร ท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ รวมถึงการ
ส่ือสารภาษา
สัญลักษณ์และภาษา
ดิจิทัล(Digital 
Literacy) 
อย่างมีประสิทธิผล 

4.1 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
4.3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีสอง ไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 3 
4.4 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสาร 
ภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
5 ผู้เรียนทีทักษะการ

คิด  มีวิจารณญาณ 
สามารถไตร่ตรอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ แก้ 
ปัญหาและกล้า
ตัดสินใจ ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด        
มีวิจารณญาณ  
สามารถไตร่ตรอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและกล้า
ตัดสินใจ 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้   ท่ี
แสดงถึงการคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา 
5.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิด     
ในระดับสูง มีเหตุผล 
 

6 ผู้เรียนสามารถคิดค้น 
ออกแบบ พัฒนา 
ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม โดยใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม มีทักษะ  
การวางแผน จัดการ 
ท างานเป็นทีม และ
เห็นช่องทางสร้าง
งานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Economy 

6.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
6.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
6.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ 
เผยแพร่ ในเวทีระดับภาคหรือชาติเพิ่มขึ้น จากฐานเดิมของโรงเรียน 
6.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
ท้ังด้านวิชาการและอาชีพ โดยมีการน าเสนอ ส่ือสารเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนผลงานระดับภาคหรือชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
ของโรงเรียน   
6.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกใน
การวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการ
ของตนเองและสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้เรียน 

ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
 

7.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
7.2  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
7.3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
7.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
7.5 นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข ร้อยละ80  ขึ้นไป 
(ใช้เครื่องมือวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต) 

8 ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม 
และมีความเป็นไทย 
ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิต
สาธารณะและจิตใจ
บริการ มีความเป็น
พลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีทักษะ
การด ารงชีวิตและมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก เป็นสมาชิกท่ี
เข้มแข็งของประชาคม
อาเซียน และประชาคม
โลก 
 

8.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย 
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
8.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ๘๐ มีความตระหนักรอบรู้สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
8.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้าง
งานอาชีพ 
8.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของ
โลก ความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
8.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
นโยบายสาธารณะ 
8.6 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความ
ซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้อง
คุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
8.7 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์
สาธารณะด้วยจิตอาสา 
8.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
9 ผู้เรียนได้รับการบริการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษา  ภาคบังคับ 
9.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษา ตอนปลาย 
9.3 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้า
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
9.4 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
9.5 ร้อยละของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
9.6ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
10 ผู้บริหารสถานศึกษามี

กระบวนการบริหารและ
การจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 

10.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน        
10.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
       2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
       3)  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
       4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
10.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
10.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
11 สถานศึกษามีระบบ

ประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
 

11.1  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็น
การพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90 
11.2 สถานศึกษามีภาคีความร่วมมือหรือมีข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)และมีการด าเนินการตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผล
ส าเร็จ เป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอย่างหรือ Best Practice 
11.3  มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน       
 
 
 

12 การบริหารงานวิชาการมี
คุณภาพ 
 
 

12.1  การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
     1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 
     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     3) จัดหา พัฒนาส่ืออย่างหลากหลาย   
     4) น าผลการวัด ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา  
     5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
     6) มีการวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้พัฒนางานวชิาการ 
     7) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     8) ประสานชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

13 การบริหารงานด้าน
งบประมาณมีคุณภาพ 
 
 

13.1 การบริหารงานงบประมาณครบ ทุกด้าน  
    1) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
นโยบายปัญหาและความต้องการ  
   2) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ  
   3) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
   4) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
   5) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
14 การบริหารงานบุคคลมี

คุณภาพ 
 
 

14.1 การบริหารงานบุคคลครบ ทุกด้าน  
    1) การวางแผนการบริหารอัตราก าลัง  
    2) การวางแผน การประเมิน การควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร  
   3) การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ   
   4) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
   5) ส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

15 การบริหารงานท่ัวไปมี
คุณภาพ 
 
 

15.1 การบริหารงานท่ัวไปครบ ทุกด้าน  
     1) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
     2) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
     3) การส่ือสารและประชาสัมพันธ์   
     4) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
     5) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย การ
จัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
16 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณภาพ 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

16.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมและยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
16.2 ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
16.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ3 ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด 
16.5 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาไมน่้อยกว่า 20ช่ัวโมงต่อปี 
16.6 ครูและบคุลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแผน
แผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN)  
16.7 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 3 ข้อ   
    1)  ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอน 
    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ ไม่นอ้ย
กว่า 2.00 
    3)  ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    4)  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
    5)  มีนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ 
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
17 ครูพัฒนาความรู้

ความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญและจรรยา-
บรรณทางวิชาชีพครูยุค
ใหม่ 

17.1 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
17.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเช่ือมโยงในการจัดการ
เรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
17.3 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน โครงงาน ส่ือ นวัตกรรม เอกสาร 
บทความ เผยแพร่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
17.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับภาคและ
ระดับชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15  
17.5 ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 15   
17.6 ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
17.7 ครูทุกคนได้รับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในช้ัน
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
17.8 ครูทุกคนน าเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 
17.9 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดช้ันเรียน 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน 

ท่ี เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
18 โรงเรียนจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารและการเรียนรู ้
 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ให้นักเรียนท่ี
สนใจ   
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ท่ี เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

19 โรงเรียนจัดการเรียนรู้
เรื่องภาษาดิจิทัล 
(Digital Literacy) และ
การใช้เทคโนโลยีสาร- 
สนเทศและการส่ือสาร  
( ICT ) เพื่อการเรียนรู้
อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ 

19.1  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy )   
19.2  ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

20 โรงเรียนจัดกระ- 
บวนการเรียนรู้ อิงถิ่น
ฐาน ให้เช่ือมประสาน
กับการ 
ศึกษาประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

20.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่
ของผู้เรียน 
20.2 โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ิน
ฐานสังคมไทยและสภาวการณ์โลก 

21 โรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว 
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ได้พัฒนา
คนเต็มตามศักยภาพ 
 

21.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
21.2 โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
21.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

22 โรงเรียนพฒันาและ
จัดบริการแหล่งเรียนรู้
ใหม่ให้มีคุณภาพ เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและ
คุ้มค่า 
 
 

22. โรงเรียนมีห้องสมุด   และแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่ีทันสมัย มีคุณภาพ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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บทที่ 3 
แผนกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2563 

ประมาณการรายรับใช้จัดสรรในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
 

 

ขอ้ จ ำนวนเงิน จ ำนวนคน  หมายเหตุ
1 รายหัวนกัเรียน ม. ตน้ 3,500 154

รายหัวนกัเรียน ม.ปลาย 3,800 171
รวม 325

2 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ม. ตน้ 880 154
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ม.ปลาย 950 171

 รวม 325

3 หนงัสือเรียน ม.1 764                  60
หนงัสือเรียน ม.2 877                  54
หนงัสือเรียน ม.3 949                  40
หนงัสือเรียน ม.4 1,318                  72
หนงัสือเรียน ม.5 1,263                  59
หนงัสือเรียน ม.6 1,109                  40

ค่าหนงัสือเรียน รวม

4 อุปกรณ์การเรียน ม. ตน้ 420               154
อุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 460               171

แจกเด็ก รายคน
5 เคร่ืองแบบ ม. ตน้ 450               154

เคร่ืองแบบ ม.ปลาย 500               171
แจกเด็ก รายคน

ประมำณกำรรำยรับ  ปีกำรศึกษำ 2563

รายการ

งบประมำณที่ สพฐ. จัดสรร 2,129,841

                  78,660
                143,340

                  69,300
                  85,500
                154,800

                  74,517
                  44,360
                344,931

                  64,680

                297,970

                  45,840
                  47,358
                  37,960
                  94,896

                649,800
             1,188,800
                135,520
                162,450

 รวมเป็นเงิน
                539,000

ข้อที่ จ ำนวน นร. ภำค 1 รวม

ง ขอ้ 1 300 75,000

ง ขอ้ 2 300 200 120,000

ง ขอ้ 3 300 200 120,000

ง ขอ้4 300 100 60,000

จ ขอ้1 325 300 97,500

จ ขอ้ 2 300 75,000

800 547,500

ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำยเงินระดมทรัพย์ โรงเรียนเขำทะลุพทิยำคม ปีกำรศึกษำ 2563

รวมรับเงินระดมทรัพย(์เงินบ ารุงการศึกษา)

ภำค 2

250

200

200

100

0

คชจ.ในการร่วมกจิกรรม

ค่าประกนัอบุัตินกัเรียน

สมทบ ค่าจา้งบุคลากร 250

1,000

ค่าจา้งครูเฉพาะทาง

ค่าสาธารณูปโภค ฯ -ค่าไฟ

ค่าสอนคอมพวิเตอร์

รำยกำร
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รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ -รำยจ่ำย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

 จ ำนวนเงิน

1      1,188,800.00
2         596,370.46
3         308,105.99
4         306,958.23

     2,400,234.68
        450,000.00

5      1,950,234.68
6         135,520.00

          13,552.00 คา่ยคุณธรรม 90

          40,656.00 คา่ลูกเสือ 271

          27,104.00 ทศัศึกษา 181

          54,208.00 จดัสอนคอม 361

7         162,450.00

          16,245.00 คา่ยคุณธรรม 96

          48,735.00 คา่ย ม.ปลาย 287

          32,490.00 ทศัศึกษา 191

          64,980.00 จดัสอนคอม 382

8         547,500.00  ตามโครงการ

9         150,000.00  อบจ. สนับสนุน          150,000

10                          -   
11         344,931.00 แจก นร.

12         143,340.00 แจก นร.

13         154,800.00 แจก นร.

     3,588,775.68

     1,973,826.62 มฐ ท่ี 1, 3

     1,256,071.49 มฐ ท่ี 2

        358,877.57 ส ารอง

 เงนิกิจกรรมพฒันำผู้เรียน ม.ปลำย นักเรียน คนละ

 เงนิกิจกรรมพฒันำผู้เรียน ม.ต้น นักเรียน คนละ

จดัสรร ทัว่ไป       35

จดัสรร ส ารอง     10

วิชาการ 10%
ลูกเสือ 30%
ทศันศึกษา  20%
ICT  40 %

วิชาการ 10%

รำยรับจัดกำรศึกษำ

ค่าย  30%
ทศันศึกษา  20%
ICT  40 %

หมำยเหตุ

หนงัสือเหลือจ่ายยกมา

รวมเงินขอ้  5 -  13

บ ารุงการศึกษา  คนละ 1800/ปี
จา้งครูสอนภาษาจีน อบจ.

 เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนม.ปลาย

 รวม เงินใช้จัดสรรโครงกำร

เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ม.ตน้

รวมจ านวนเงิน

คงเหลือยกมำ-อุดหนุน+เรียนฟรี

คงเหลือยกมำ - บ ำรุง กศ.

คงเหลือยกมำ -รำยได้สถำนศึกษำ

หัก งบสำธำรณูฯ

งบ ประมาณ สพฐ รายหัวนกัเรียน

อุปกรณ์การเรียน

ค่าหนงัสือเรียน

เคร่ืองแบบ

จดัสรร  วิชาการ   55
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 อัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563

 

จ านวน จดัสรร รวม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผู้เรยีน

1.1 106,242

1.1.1 1 30,000 30,000
1.1.2 1 15,000 15,000
1.1.3 1 10,000 10,000
1.1.8

1 เคร่ืองคอมมิวเตอร์ ประมวลผลแบบ 2 1 25,000 25,000
2 ชดุอุปกณ์ IOT และชดุไมโครบิต 1 11,242 11,242
3 ชดุอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์ม 1 15,000 15,000

1.2 0 20,000

1.2.1 0 0
จดัซ้ือชดุการเรียนการสอน 1 10,000 10,000
วสัดุส านกังาน 1 10,000 10,000
แขง่ทักษะ ค่าพาหนะ/ที่พกั/เบี้ยเล้ียง/ 1

แขง่ทักษะ วสัดุฝึก 1

1.3 0 25,000
1.3.1

วสัดุ อุปกรณ์สอนทัศนศิลป์ 1 10,000 10,000
1.3.2

วสัดุ อุปกรณ์ ซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรี 1 10,000 10,000
1.3.3

วทิยากร นาฎศิลป์ 1 5,000 5,000
1.4 0 16,000

1 12,000 12,000
1 3,000 3,000
1 1,000 1,000

1.5 0 15,000
1 10,000 10,000
1 3,000 3,000
1 2,000 2,000

1.6 0
1.6.1 อุปกรณ์กีฬำ 0 18,000

ตาขา่ยฟตุบอล 1 1 2,200 2,200
ตาขา่ยแบดมินตัน   1 1 520 520
ตาขา่ยวอลเลย์   1 1 570 570
ตะกร้าแชร์บอล  2 1 540 540

กลยุทธิ์/โครงกำร/กิจกรรม/รำยกำร
การจดัสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

รวมทั้งส้ิน

มำตรฐำนที่  1 คุณภำพผู้เรยีน  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผู้เรยีน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯวทิยำศำสตร์

บทที่ 3  
แผนกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

อุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนวทิยำกำรจัดกำร (สุรยิันห์)

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์
วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนคณิตาสตร์

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯศิลปะ
วสัดุอุปกรณ์  ด้ำนทัศนศิลป์

วสัดุอุปกรณ์  ด้ำนดนตรสีำกล

วสัดุอุปกรณ์ สารเคมี ส่ือวทิยาศาสตร์
ปรับปรุงห้องวทิยาศาสตร์
สัปดาห์วทิยาศาสตร์  17-21 ส.ค. 62

จดัซ้ือส่ือ อุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน
กิจกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมวนัอาเซ่ียน

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ

วสัดุอุปกรณ์  ด้ำนนำฎศิลป์

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ
จดัซ้ือส่ือ อุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน
จดัซ้ือส่ือ อุปกรณ์ในการแขง่ขนั Skit
ค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนั Crossword

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯสังคมฯ
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จ านวน จดัสรร รวม
ลูกตะกร้อ 5 1 1,075 1,075
ลูกวอลเลย์  5 1 4,750 4,750
ลูกฟตุบอล  2 1 1,980 1,980
ลูกวอลเลย์บอลชายหาด  2 1 2,980 2,980
อื่น ๆ วสัดุซ่อมบ ารุง 1 3,385 3,385

1.6.2 กีฬำสีภำยใน งดโควดิ 19

1.7 0 15,000

1.7.1 วสัดุ อุปกรณ์ฝึกสอนสอบ พฒันาคุณภาพผู้เรียน 1 10,000 10,000
1.7.2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย 1 5,000 5,000

กิจกรรมวนัสุนทรภู่
กิจกรรมวนัภาษาไทย
กิจกรรมแขง่ขนัค าคม

1.8
0 115,050

1.8.1 6 14,000 84,000
1.8.2 1 0 งบส ำรอง
1.8.3 1 3,300 3,300
1.8.4 1 7,750 7,750
1.8.5 1 20,000 20,000

1 10,000 10,000 10,000
1 10,000 10,000 10,000

1.9 0 10,000

1.9.1 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 1 5,000 5,000
1.9.2 คู่มือกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชัน้ 1 5,000 5,000

1.10 0 20,000

1 กิจกรรมรักการอ่าน/อาเซ่ียน /นสพ 2 ฉบับ / วนั 1 4,000 4,000
2 ห้องสมุดเคล่ือนที่/ปรับรุงภูมิทัศนใ์นห้องสมุด 1 1,000 1,000
3 ต้นไม้ความรู้ 1 1,000 1,000
4 แขง่ขนัปัญหาห้องสมุด 1 1,000 1,000
5 เล่มโปรดของฉนั  (บันทึกการอ่าน) 1 1,000 1,000
6 เล่าสู่กันฟงั 1 1,000 1,000
7 สารคดี 5 นาที เสียงตามสาย 1 1,000 1,000
8 บรรณนทิัศน์ 1 1,000 1,000
9 หนงัสือใหม่ประจ าปี 1 8,000 8,000
10 ห้องสมุดสีเขยีว 1 1,000 1,000

1.12 0 200,000

กระดาษ/วสัดุ สนง./หมึก/ค่าถา่ยเอกสาร 1 200,000 200,000

กลยุทธิ์/โครงกำร/กิจกรรม/รำยกำร
การจดัสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

รวมทั้งส้ิน

เชา่ สัญญาอินเตอร์เนต็
ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 

วสัดุอุปกรณ์ -  งำนเกษตร
วสัดุอุปกรณ์ -  งำน อุตสำหรรม
โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนแนะแนว

โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำน ห้องสมดุ  ( 10 กิจกรรม )

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯภำษำไทย

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน กลุ่มสำระฯ กำรงำน ฯ
วสัดุอุปกรณ์ -  งำนคอมพิวเตอร์

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ All in one
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ 5.000 Lumen
เชา่ เวป็ไซค์

วสัดุ สนง. เพ่ือจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน
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จ านวน จดัสรร รวม
1.14 0
 1.14.1 ค่ำหนังสือเรยีน 0 344,931

หนงัสือเรียน ม. 1 60 764 45,840
หนงัสือเรียน ม. 2 54 877 47,358
หนงัสือเรียน ม. 3 40 949 37,960
หนงัสือเรียน ม. 4 72 1,318 94,896
หนงัสือเรียน ม. 5 59 1,263 74,517
หนงัสือเรียน ม. 6 40 1,109 44,360
 1.15.2  เครือ่งแบบนักเรยีน 0 154,800

เคร่ืองแบบนกัเรียน ม. ต้น 154 450 69,300
เคร่ืองแบบนกัเรียน ม. ปลาย 171 500 85,500
 1.15.3 อุปกรณ์กำรเรยีน 0 143,340

อุปกรณ์การเรียน ม. ต้น 154 420 64,680
อุปกรณ์การเรียน ม. ปลาย 171 460 78,660

1.15 0 0

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมวทิยากร 132 0 0 งด โควดิ-19
1,223,363 1,223,363

0
0
0

2.1 กิจกรรมรักน้องปรองดองพ่ี 1 0 0 งด โควดิ-19
2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 1 0 งด โควดิ-19
2.3 กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 0 30,276

ระดับชั้น ม. ต้น 154 90 13,860
ระดับชั้น ม. ปลาย 171 96 16,416

2.4 0 10,500

3,000 3,000
15 500 7,500

2.5 0 งดโควดิ 19
2.6 171 287 49,077 49,077

2.7 154 287 44,198 44,198

2.8 154 287 44,198 44,198

2.9 171 287 49,077 49,077

วสัดุ อุปกรณ์ คชจ.
สูท คณะกรรมการ

กลยุทธิ์/โครงกำร/กิจกรรม/รำยกำร
การจดัสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

รวมทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คณะกรรมกำรสภำนักเรยีน

กีฬำมธัยมศึกษำจังหวดัชุมพร

อุดหนุนเรยีนฟี 15 ปี

ปรบัพ้ืนฐำนนักเรยีน ม.1 , ม4 

รวมกลยทุ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน

มำตรฐำนที่  1 คุณภำพผู้เรยีน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน

ค่ายลูกเสือ ม. 1 ภายในสถานศึกษา
ค่ายลูกเสือ ม. 2-3 ภายนอกสถานศึกษา
ทัศนศึกษำ ม. ต้น
ทัศนศึกษำ ม. ปลำย

ค่ำย ม. ปลำย
2.5.1 ค่าย One day camp ม. 4-5 สายศิลป์
2.5.2 ค่ายวทิย์  - คณิต ม. 4 - 5 สายวทิย์
2.5.3 ค่ายสังคมศึกษา - อนรัุกษ์  ม. 6 ทุกคน

ค่ำยลูกเสือ ม. 1-3
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จ านวน จดัสรร รวม
2.10 23,050

1 2,000 2,000
325 50 16,250
80 60 4,800

2.13 กิจกรรมวันส ำคัญ 21,000
1 2,000 2,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 10,000 10,000
1 3,000 3,000
1 1,000 1,000

271,376 271,376

0
0

10,000 10,000
3.1 SWOT  องค์กร/แผนพฒันาการศึกษา /แผนปฎิบัติราชการ ประจ าปี 1

3.2 ประกันคุณภาพการศึกษา 1

3.3 วิเคราะห์ผลสอบ O net ข้อสอบกลาง 1

3.4 ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 1

3.5 จดัท าคู่มอืการปฎิบัติงานของครู /คู่มอืนักเรียน 1

3.6 นิเทศภายใน 1

3.7 อำคำรสถำนที่
0 312,000

ระบบประปา 1 30,000 30,000
ระบบไฟฟา้ 1 30,000 30,000
ระบบความปลอดภัย 1 20,000 20,000
ซ่อมพดัลมไอน้ า 1 10,000 10,000
เคร่ืองมือ อุกรณ์ชา่ง / สวน 1 10,000 10,000
ค่าจา้งตัดหญ้า 1 10,000 10,000
โต๊ะ / ผ้าคลุมโต๊ะประชมุ 1 10,000 10,000
ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู หนา้ต่าง 1 10,000 10,000
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ 1 40,000 40,000
ป้ายอาคารสถานที่และปรับปรุง ซ่อมแซมภูมัศน์ 1 90,000 90,000
ปรับปรุงเคร่ืองเสียงหอประชมุโรงเรียน 1 5,000 5,000
ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ครู  ตู้เอกสาร ส านกังาน 1 10,000 10,000
ซ่อมโต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน 1 10,000 10,000
จดัซ้ือจดัจา้งท าที่วางรองเท้า  15 ห้อง 18 1,500 27,000

กลยุทธิ์/โครงกำร/กิจกรรม/รำยกำร
การจดัสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

รวมทั้งส้ิน

ปัจฉิมนิเทศ  ม. 3 , 6
ค่าวสัดุ  และ จดัสถานที่

23 ต.ค. วนัปิยะมหาราช   -  ฝ่ายบุคคล
5 ธ.ค. วนัคล้ายวนัเฉลิม ร .9    -  ฝ่ายบุคคล
31  ธ.ค. วนัส้ินปี   - ฝ่ายกิจการ
ม.ค. วนัเด็ก ร่วมกิจกรรม ขทล/หก/ ขค - ฝ่ายกิจการ
พ 11 มี.ค. วนัท าบุญ รร  - ฝ่ายกิจการ

รวมกลยทุ์ที่ 2

ค่าอาหาร /อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ม.1 - 6
ปก ปพ.

    มิ. ย. วนัไหวค้รู    - ฝ่ายกิจการนกัเรียน
28 ก.ค. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  - ฝ่ายบุคคล/ ฝ่ายกิจการ
12 ส.ค. วนัแม่    - ฝ่ายกิจการ
13 ต.ค. วนัคล้ายวนัสวรรคคต ร. 9  -  ฝ่ายบุคคล

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ

มำตรฐำนที่   2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร
โครงกำรที่  3  โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ

3.7.1 ปรับปรุงบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และสวสัดิภาพนกัเรียน
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จ านวน จดัสรร รวม
3.7.2  ปรับรุงส ำนักงำน 150,000

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 3 30,000 90,000
ปรับปรุ่งห้องกั้นกระจก เปล่ียนประตู 2 30,000 60,000

3.8 442,400

ค่าน้ า 12 200 2,400
ค่าไฟฟา้ 12 35,000 420,000
ค่าโทรศัพท์ /ค่าส่งเอกสาร 1 20,000 20,000

123,500

3.90 ซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ รถตู้ 1 20,000 20,000
3.10 น้ ำมันเช้ือเพลงิ 1 6,000 6,000
3.11 ประกันอุบัติเหตุ ฯ 325 230 74,750
3.12 ประกันอุปกรณ ์ 325 70 22,750
3.13 0 18,000

900 5 4,500
900 10 9,000
900 5 4,500

3.15 0 3,000
3 1,000 3,000

1,058,900 1,058,900

0
0
0

4.1  อบรมพัฒนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (รำยงำนเดินทำง) 1 80,000 80,000 245,000

4.2 จ้ำงบุคลำกำร 0
11 8,000 88,000
11 7,000 77,000

245,000 245,000
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสรมิศักยภำพของนักเรยีน 0

0
0

5.1 พัฒนำศักยภำพรำยบุคคลเพ่ือพัฒนำผลสมัฤทธ์ 0
10,000 10,000

เอกสาร  งบหนงัสือเหลือจา่ย
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เขา้ร่วมโครงการ

5.1.2 จัดติว ม.3  O net 40 10,000 10,000

ค่าวทิยากรค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืม  เอกสารคู่มือ
5.1.3 จัดติว ม. 6 ท ำข้อสอบ GAT , O net 40 20,000 20,000

ค่าวทิยากรค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืม  เอกสารคู่มือ

การจดัสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
รวมทั้งส้ิน

งำนเครอืข่ำยผู้ปกครอง
ค่าเชา่เก้าอี้
เคร่ืองด่ืม
ค่าเอกสาร ปชส.
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
อำหำรวำ่งและเครือ่งด่ืมผู้เข้ำรว่มประชุม

สำธำรณูปโภค

กลยุทธิ์/โครงกำร/กิจกรรม/รำยกำร

รวมกลยุทธ์ ที่ 4

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ
โครงกำรข้อที่  5 โครงกำรส่งเสรมิศักยภำพของนักเรยีน

5.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรยีนกลุ่มอ่อน

รวมกลยทุธ์ ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ
โครงกำรข้อที่ 4 โครงกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของครแูละบุคลำกร

นกัการ   1  คน
แม่บ้าน   1  คน
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จ านวน จดัสรร รวม
5.2 กิจกรรม Open House 16,500

ประชาสัมพนัธ์ ไวนิล เอกสาร แผ่นพบั 1 1,500 1,500
วัสดุ อุปกรณ์ จดันิทรรศการ 9 กลุ่มสาระ  + 1 10 1,500 15,000

5.3 กิจกรรมแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำรระดับ สพม.ข้ึนไป 0 สพฐ.งดจดั

5.4 กิจกรรมแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำรระดับ รร/จังหวัด 0 สพฐ.งดจดั

5.5 กิจกรรมทดสอบระดับชำติ    onet  ม.3 0 4,000

ค่าอาหารกลางวันคนละ 50 บาท/คน ๆ  2 วัน 40 100 4,000
5.5 กิจกรรมทดสอบระดับชำติ    onet  ม.6 0 9,500

ค่าอาหารกลางวันคนละ 50 บาท/คน ๆ  2 วัน 40 100 4,000
ค่าพาหนะ 1 คัน ๆ  5,500 บาท 2 วัน 1 5,500 5,500

5.7 กิจกรรม สมป. ชุมพร 0 6,500

สมทบรายหัว ตามมติที่ประชุม สมป .ชุมพร 325 20 6,500
5.8 กิจกรรมสนองนโยบำยหน่วยงำนต้นสงักัด 0 20,000

1

1

1

คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 1

ห้องเรียนสีขาว/ตกแต่งห้องเรียน ห้องละ 2000 18

1

1

1

1

1

5.9 กิจกรรมพัฒนำสือ่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ 100,000
5 14,000 70,000
2 15,000 30,000

5.10 จ้ำงบุคลำกำร 0 297,000
11 12,000 132,000
11 15,000 165,000

473,500 493,500
1,223,363
271,376

1,058,900
245,000
473,500

เงินส ำรองจ่ำย  10 % 316,636.57

3,588,776

3,588,776 0

กลยุทธิ์/โครงกำร/กิจกรรม/รำยกำร
การจดัสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

รวมทั้งส้ิน

พระราโชบาย
นโยบายสพฐ

ทีวสีีไม่นอ้ยกวา่  55 นิว้  LED Smart Tv (ห้องเคมี)
เคร่ืองฉาย 3 มิติ (ห้องเคมี)

ครูผู้สอน  1  คน คอมพวิเตอร์
ครูผู้สอน  1  คน ภาษาจนี

รวมกลยุทธ์ ที่ 5

นโยบายท้องถิน่

โรงเรียนสีเขยีว ( ประหยัดพลังงานและอนรัุกษ์ )ส่ิงแวดล้อม)
ทู บี นมัเบอร์วนั
โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสุจริต / ต้านทุจริตศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

รวมเงินจัดสรรกลยุทธ์ที่   1
รวมเงินจัดสรรกลยุทธ์ที่   2
รวมเงินจัดสรรกลยุทธ์ที่   3
รวมเงินจัดสรรกลยุทธ์ที่   4
รวมเงินจัดสรรกลยุทธ์ที่   5

         รวมเงินจัดสรรกลยุทธ์ที่   1 - 5
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บทที่ 4  
โครงกำร 

     แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม  อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
1. ช่ือโครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี  1 

ช่ือกลยุทธ์  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3. สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  ( 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ) 
    สนองมาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                    และแก้ปัญหา 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียน  ตาม หลักสูตร 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ร้อยละคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อน      
   ตัวชี้วัดท่ี 2.2 นักเรียนร้อยละ 30 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินในสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                    เพื่อการส่ือสาร ในระดับดีขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่ม  เวลารู้ 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.5 นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
                    ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
   ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน  (ผลทดสอบ PISA)  
                    สูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อน 
   ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 
   ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) สูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อน       
   ตัวชี้วัดท่ี 3.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอา่น และการ 
                    เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัดท่ี 3.5 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดท่ี 3.6 ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ในระดับชาติ 
                     เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาก่อน 
   ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
   ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อน 
   ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40    ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบัน 
                     ท่ีได้รับการรับรอง 
   ตัวชี้วัดท่ี 4.4 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีสอง    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
   ตัวชี้วัดท่ี 4.5 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารภาษาสัญลักษณ์และภาษา 
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                    ดิจิทัล (Digital Literacy) 
   ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้   ท่ีแสดงถึงการคิดตัดสินใจ 
                   แก้ปัญหา 
   ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70   มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  
                   มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
   ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)  
                   เพื่อการตีความ ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
   ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
                   และน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 6.3 ผู้เรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวทีระดับภาค 
                    หรือระดับชาติเพิ่มขึ้น จากฐานเดิมของโรงเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 6.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งานท้ังด้านวิชาการและอาชีพ 
                    โดยมีการน าเสนอ ส่ือสารเผยแพร่และแลกเปล่ียนผลงานระดับภาคหรือระดับชาติหรือ 
                   นานาชาติเพิ่มขึ้น จากฐานเดิมของโรงเรียน 
   ตัวชี้วัดท่ี 6.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจ 
                    ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
5. ลักษณะโครงกำร  ใหม่       ต่อเนือ่ง 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
7. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 24 (1) ให้ความส าคัญในเรื่องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย  
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ จากการด าเนินงานของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  บางรายวิชาค่าคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ  ระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ร้อยละ 50  ทุกรายวิชาประกอบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามระดับช้ันท่ีเปิดสอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการประเมินเมื่อปลายภาคเรียนและปลายปี
การศึกษา บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมจึงก าหนดโครงการ “โครงการเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมนักเรียน  ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน
ให้ครอบคลุมทุกด้าน น าไปสู่ความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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8. วัตถุประสงค์ 
     8.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
     8.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     8.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
    8.4 เพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
     8.5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
          8.6 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
      8.7 เพื่อให้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  
      8.8 เพื่อให้นักเรียนมีความส าเร็จจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
      8.9 เพื่อใหน้ักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   

         (IEP)  
      8.10 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน  ของนักเรียน   

(ผลทดสอบ PISA) เพิ่มขึ้น 
      8.11 เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

  8.12 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      8.13 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้
    8.14 เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ 
ในระดับภาคและระดับชาติ    
      8.15 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
      8.16 เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้   ท่ีแสดงถึงการคิดตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
   8.17 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
      8.18 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)  
เพื่อการตีความ ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
     8.19 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
น าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
     8.21 เพื่อให้นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น  
     8.22 เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
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9. เป้ำหมำย 
    9.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      2 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
      3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
     4 เพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
      5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
           6 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
       7 เพื่อให้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  
       8 เพื่อให้นักเรียนมีความส าเร็จจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
       9 เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   

         (IEP)  
       10 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน  ของนักเรียน   

(ผลทดสอบ PISA) เพิ่มขึ้น 
       11 เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

   12 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       13 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
     14 เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ 
ในระดับภาคและระดับชาติ    
       15 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
       16 เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้   ท่ีแสดงถึงการคิดตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
    17 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
       18 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)  
เพื่อการตีความ ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
      19 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน า
เทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
      20 เพื่อให้นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น  
      21 เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
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    9.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
 
๑๐. วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

พ.ค. 2561 - ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 
ของแต่ละกิจกรรม 

พ.ค. , พ.ย.2561,
ก.พ.2562 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

  1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์  

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

106,242 นางสาวพัชนันท์  ศรีทองพันธ์ 

  1.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

20,000 นางสาวกรกนก  หอมละออ 

  1.3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนศิลปะ 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

25,000 นางสาวจินตนา  ศาสตร์เจริญ 

  1.4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาต่างประเทศ 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

16,000 นางสาวเพชรรัตน์ ยุติมิตร 

  1.5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษา ฯ  

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

15,000 นายจิรวัฒร์  โกสิทธิ์ 

  1.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสุขศึกษา ฯ 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

18,000 นายธานี  ทองดี 

  1.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

15,000 นางสาวรัตนา  ศิลปะกุล 

  1.8 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการงาน ฯ 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

115,050 นายสุริยันห์  ยุติมิตร 

 1.9  กิจกรรมแนะแนว พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

10,000 นางสาวรัตนา  ศิลปกุล 

  1.10 กิจกรรมห้องสมุด พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

20,000 นางสาวรัตนา  ศิลปกุล 

1.12 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

พ.ค. , พ.ย.2563,
ก.พ.2564 

200,000 นางพนิดา  เจริญศรี 
นางเพชรรัตน์  ยุติมิตร 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.13 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี พ.ค. , พ.ย.2563 643,071 นางสาวสุดารัตน์ ทองค า 
        - หนังสือเรียน    พ.ค. , พ.ย.2563 344,931 นางสาวสุดารัตน์ ทองค า 
        - เครื่องแบบนักเรียน    พ.ค. 2561 154,800 นางสาวสุดารัตน์ ทองค า 
        - อุปกรณ์การเรียน    พ.ค. , พ.ย.2561 143,340 นางสาวสุดารัตน์ ทองค า 
1.14 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม. 1,
ม.4 

1 - 15 พ.ค. 63 งด-โควิด นางพนิดา  เจริญศรี 

3.ประเมินผล(Check) ต.ค.2563 , มี.ค.
2564 

0 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4.ขั้นปรับปรุง(Act) ต.ค.2563 , มี.ค.
2564 

0 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

5.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2564 งบส ารองจ่าย ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
11. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
  

13. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัด ระดับชาติ 
6. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
7. ค่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
8. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความส าเร็จในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

1.ทดสอบความรู้ 
2.สังเกตการท ากิจกรรม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 
4.ประเมินการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบทดสอบความรู้ 
2.แบบสังเกตการท า 
  กิจกรรม 
3.แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ 
4.แบบประเมิน 
  การท ากิจกรรม 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เคร่ืองมือในกำรวัด 

9. ร้อยละของนักเรียนเรียนรวมที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 10. 
คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการอ่าน  เทียบกับค่าเฉล่ียนานาชาติ 
(ผลทดสอบ PISA) 
11. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถตามสาระ 
การเรียนรู้  
12. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ พฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
13. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู ้
14. จ านวนนักเรียนท่ีแสดงความรู้ความสามารถ  ความ
ถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
15. ร้อยละชองนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
16. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา 
17. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในสาระการ
เรียนรู้สากลตามหลักสูตร  
มาตรฐานสากล (ทฤษฏีความรู้,โลกศึกษา,ความเรียงช้ันสูง
,กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดีขึ้นไป 
18. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
19. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถด้านทัศ
นภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) เพื่อการตีความ 
ส่ือสารและสร้างสรรค์ 
20. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถ แสวงหา 
สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน า
เทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการ 
21. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ และออกแบบ น าเสนอ เผยแพร่ ในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เคร่ืองมือในกำรวัด 
22. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสร้างและประเมิน
ทางเลือกในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 

  

 
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 14.1 นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

14.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการครอบคลุมทุกด้าน น าไปสู่ความเจริญงอก
งามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิต 
 

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

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงช่ือ..................  ..........................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงช่ือ......................... ................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                       31  มีนาคม  2563 
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        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

1. ช่ือโครงกำรมที่ 2 โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  1 

ชื่อกลยุทธ์  พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
3. สนองมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
   ตัวชี้วัดท่ี 7.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
  อันดีของสังคม 
   ตัวชี้วัดท่ี 7.2  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   ตัวชี้วัดท่ี 7.3  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   ตัวชี้วัดท่ี 7.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
   ตัวชี้วัดท่ี 7.5  นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข ร้อยละ80  ขึ้นไป (ใช้เครื่องมือวัดความสุขของ
           กรมสุขภาพจิต) 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
          เป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8๐ มีความตระหนักรอบรู้สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบ
          นิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
          ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ 
          ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.4 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทาง 
                    เช้ือชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.5 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ
          ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.6 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ  
                    เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.7 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
   ตัวชี้วัดท่ี 8.8 ผู้เรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดีและสมารถเป็น 
     แบบอย่างได้ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายธานี  ทองดี /กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
5. ลักษณะโครงกำร  ใหม่             ต่อเนื่อง 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 เมษายน  2563 – 31 มีนาคม  2564 
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7. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไปความมุ่งหมายและหลักการมาตรา 6 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าการท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว คนในสังคมมีพฤติกรรมในเรื่องความดีเส่ือมลง โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เล็งเห็นถึงความส าคัญจึง
ได้ด าเนินการจัดท า “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธธมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน” ขึ้น เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีให้กับนักเรียน สร้างนิสัยให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
ระเบียบ วินัย เป็นคนดี มีประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ์  โดยมีการด าเนินการร่วมกับ บ้าน 
วัด และโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
8. วัตถุประสงค์   
 8.1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 8.2  เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 8.3  เพื่อให้นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 8.4  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 8.5  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข(ใช้เครื่องมือวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต) 
 8.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 8.7 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรอบรู้สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของ
ชุมชนท่ีเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
 8.8 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู้
ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
 8.9 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
 8.10 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
 8.11 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
 8.12 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
     8.13 เพื่อให้ผู้เรียนมีมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดีและสมารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
9. เป้ำหมำย  
    9.1 เชิงปริมำณ 
 9.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
 9.1.2  นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
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 9.1.3  นักเรียนทุกคนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 9.1.4  นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 9.1.5  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสุข ผ่านเกณฑ์การวัดความสุข 
 9.1.6  นักเรียนร้อยละ 80 มีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 9.1.7 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความตระหนักรอบรูส้ามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางระบบนิเวศ
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะภาษา วัฒนธรรม      อัต
ลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 
 9.1.8 นักเรียนร้อยละ 80 พัฒนาทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค การ
เรียนรู้ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
 9.1.9 นักเรียนร้อยละ 80  มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก ความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต 
 9.1.10 นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
 9.1.11 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
 9.1.12 นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา 
 9.1.13 นักเรียนร้อยละ 80มีมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดีและสมารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
    9.2  เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
 

10. วิธีกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
พ.ค.256๓ 

0  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 

 0  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.1  กิจกรรมรักน้องปรองดองพี ่ 10 - 15 พ.ค. 256๓ งดโควิด กิจการนักเรียน/ครูจินตนา 
2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 10 - 15 พ.ค. 256๓ งดโควิด กิจการนักเรียน/ครูจินตนา 
2.3 ค่ายคุณธรรม    
               ม.ต้น 154 คน  13,860  
               ม.ปลาย 171 คน  16,416  
2.2  คณะกรรมการสภานักเรียน พ.ค. 6๓ - ก.พ.256๔ 10,500 นางสาวดวงกมล ศรีไสยเพชร 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
2.3 ค่ายพักแรมลูกเสือ  10 - 30 ม.ค. 64 41,734 งานกิจการนักเรียน 
2.4 ค่ายทักษะ ม.ปลาย ม.ค. 64 49,077 นางเพชรรัตน์  ยุติมิตร 
2.5 ทัศนศึกษา ม.ต้น ก.พ. – มี.ค. 64 27,874 งานกิจการนักเรียน 
2.6 ทัศนศึกษา ม.ปลาย ก.พ. – มี.ค. 64 32,661 งานกิจการนักเรียน 
2.7 ปัจฉิมนิเทศ มี.ค. 64 23050 งานกิจการนักเรียน 
2.8 กิจกรรมวันส าคัญ พ.ค. 63 – มี.ค. 64 21,000 กลุ่มสาระสังคมฯ 
3.ประเมินผล(Check) ต.ค. 63 , มี.ค. 64 0 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4.ขั้นปรับปรุง(Act) ต.ค. 63 , มี.ค. 64 0 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
5.สรุปผล รายงานโครงการ มี.ค. 64 0 งานกิจการนักเรียน 

๑๑. สถำนที่ด ำเนินกำร  
           กิจกรรมท่ี 2.1 - 2.2   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
           กิจกรรมท่ี 2.3    
                         ม.1          โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                         ม.2 - 3     นอกสถานท่ีภายใน  อ าเภอสวี 
           กิจกรรมท่ี 2.4           ชายทะเล  อ าเภอหลังสวน 
           กิจกรรมท่ี 2.5 - 2.6   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
           กิจกรรมท่ี 2.7           ภายในจังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี 
           กิจกรรมท่ี 2.8-2.10   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

 
 
 
 

13. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เคร่ืองมือในกำรวัด 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม2. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
  

1.ประเมินคุณลักษณะ 
2.สังเกตพฤติกรรม 
3.วัดความสุข 
4.สอบถาม 

1.แบบประเมินคุณลักษณะ 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.เครื่องมือวัดความสุขของ 
กรมสุขภาพจิต 
4.แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสุข ผ่าน
เกณฑ์การวัดความสุข 6. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึก
ในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม 
และมีความเป็นพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 
7. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความ
ตระหนักรอบรู้สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิ-
ปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนท่ี
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 

  

8.ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาทักษะ
เพื่อการด ารงชีวิต ในด้านการจัดการ
ตนเอง การบริโภค การเรียนรู้ทักษะทาง
สังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 
9. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความ
ตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมวิถีชีวิต 
10. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบาย
สาธารณะ 
11. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถ
ควบคุม จัดการกับความซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เคร่ืองมือในกำรวัด 
12. รอ้ยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติ
กิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ด้วยจิตอาสา 
13. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีส่วนรว่ม
ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  

 
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

14.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
14.2  นักเรียนเป็นคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีระเบียบ วินัย เป็นคนดี  
        มีประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ์   
14.3  นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

 
 
   ลงช่ือ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายธานี  ทองดี) 
 
 
   ลงช่ือ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงช่ือ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        31  มีนาคม  2563 
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        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
1. ช่ือโครงกำรที่ 3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  3 

ชื่อกลยุทธ์     พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
3. สนองมำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   ตัวชี้วัดท่ี 10.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน        
   ตัวชี้วัดท่ี 10.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกมเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

        2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
        3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
          คุณภาพ 
   ตัวชี้วัดท่ี 10.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
         คุณภาพและได้มาตรฐาน 
   ตัวชี้วัดท่ี 10.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ตัวชีว้ัดท่ี 11.1  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการพิจารณาผ่านเกณฑ์ 
                       มาตรฐานร้อยละ 90 
   ตัวชี้วัดท่ี 11.2 สถานศึกษามีภาคีความร่วมมือหรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)และมีการด าเนินการ 
                       ตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างหรือ 
                       Best Practice 
   ตัวชี้วัดท่ี 11.3  มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษา 

             ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน       
   ตัวชี้วัดท่ี 12 การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
    1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
    2) จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    3) จัดหา พัฒนาส่ืออย่างหลากหลาย   
    4) น าผลการวัด ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษา  
    5) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
    6) มีการวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
    7) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    8) ประสานชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 13. การบริหารงานงบประมาณครบ ทุกด้าน 
    1) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบาย 
                 ปัญหาและความต้องการ  
    2) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ  
    3) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
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    4) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
    5) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 14  การบริหารงานบุคคลครบ ทุกด้าน  

    1) การวางแผนการบริหารอัตราก าลัง  
    2) การวางแผน การประเมิน การควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
       ข้าราชการครูและบุคลากร  
   3) การพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ   
   4) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
   5) ส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

  ตัวชี้วัดท่ี 15. การบริหารงานท่ัวไปครบ ทุกด้าน 
    1) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
    2) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
    3) การส่ือสารและประชาสัมพันธ์   
    4) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
    5) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย การจัดการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางเกษร  ศิลปกุล / กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
5. ลักษณะโครงกำร  ใหม่   ต่อเนื่อง 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
 
7. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการ  มี
ส่วนร่วม  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  และกลุ่มบริหารงานบุคคล  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2561   เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ .ศ . 2542  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และนโยบายของโรงเรียนนั้น  ระบบ
บริหารจัดการมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้โรงเรียน จึงได้
จัดท าโครงการ “โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 

 
8. วัตถุประสงค์   
  8.1 เพื่อใหส้ถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการพิจารณาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
  8.2 เพื่อให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษา
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน         
  8.3 เพื่อใหก้ารบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
  8.4 เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณครบทุกด้าน 
  8.5 เพื่อใหก้ารบริหารงานท่ัวไปครบทุกด้าน 
  8.6 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
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  8.7 เพื่อให้โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ 
                  (New Economy ) ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge –Based Economy)  
                  และเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ (Creative Economy) 
  8.8 เพื่อใหโ้รงเรียนมีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
9. เป้ำหมำย  
    9.1 เชิงปริมำณ 
     9.1.1 สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     9.1.2 มีการจัดท าระบบสารสนเทศพร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัดการศึกษา 
      ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน       
     9.1.3 การบริหารงานด้านวิชาการครบทุกด้าน  
    9.1.4 การบริหารงานงบประมาณครบทุกด้าน 
    9.1.5 การบริหารงานท่ัวไปครบทุกด้าน 
    9.1.6 ผู้รับบริการร้อยละ 90 ได้รับความพึงพอใจ 
    9.1.7 โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่  
                (New Economy)  ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge –Based Economy) และ 
                      เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์  (Creative Economy) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
     9.1.8 ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    9.1.9 โรงเรียนมีห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียน  
 
    ๙.๒ เชิงคุณภำพ  

 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
 

10. วิธีกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ก.พ.-มี.ค. 63 
 

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 
ของแต่ละกิจกรรม 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64   

3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
      - SWOT  องค์กร 
      - แผนพัฒนาการศึกษา /แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 
     - ประกันคุณภาพการศึกษา      
 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 10,000 เกษร   ศิลปกุล 
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กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
     - วิเคราะห์ผลสอบ O net ข้อสอบ
กลาง 
     - ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของครู /คู่มือ
นักเรียน 
     - นิเทศภายใน 

   

3.2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
       - ปรับปรุงบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้และสวัสดิภาพนักเรียน 
      -  ปรับรุงส านักงาน 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 462,000 อาคารสถานท่ี 

3.3 สาธารณูปโภค เม.ย. 63 - มี.ค. 64 442,400 สุดารัตน์  ทองค า 
3.4 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถตู้ เม.ย. 63 - มี.ค. 64 20,000 สุริยันห์  ยุติมิตร 
3.5 น้ ามันเช้ือเพลิง เม.ย. 63 - มี.ค. 64 6,000 สุริยันห์  ยุติมิตร 
3.6 ประกันอุบัติเหตุหมู่  เม.ย. 63 – ก.ค. 64 74,750 ไสว  โจมกลาง 
3.ประเมินผล(Check)   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4.ขั้นปรับปรุง(Act)   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
11. สถำนที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
13. กำรประเมินผล 

ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรวัด เคร่ืองมือในกำรวัด 
1. ร้อยละของประเด็นท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สถานศึกษาท่ีด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
2. จ านวนภารกิจท่ีมีการจัดท าระบบสารสนเทศ
พร้อมใช้และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนจัด
การศึกษา 
3. จ านวนด้านของการบริหารงานวิชาการ  
   1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 
   2) จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3) จัดหา พัฒนาส่ืออย่างหลากหลาย   
   4) น าผลการวัด ประเมินผลไปใช้พัฒนาการจัด
การศึกษา  
   5) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
   6) มีการวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้พัฒนางาน
วิชาการ 

1.ตรวจสอบข้อมูลผลการ
ประเมิน 
 
2.ตรวจสอบทะเบียนข้อมูล 
สารสนเทศ 
 
3.ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลผลการประเมิน 
 
 
2.ทะเบียนข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
3.แฟ้มข้อมูลงานวิชาการ 
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ผลกำรด ำเนินงำน วิธีกำรวัด เคร่ืองมือในกำรวัด 
   7) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   8) ประสานชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

  

 4.จ านวนด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   1) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความ
ต้องการ  
   2) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ  
   3) ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ   
     4) การสรุปรายงานผลในการบริหาร
งบประมาณ  
      5) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
5. จ านวนด้านการบริหารงานท่ัวไป              
 1) การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม  
 2) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
 3) การส่ือสารและประชาสัมพันธ์   
 4) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 5) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่าย การจัดการศึกษา 
6. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 

4.แฟ้มข้อมูลงานบริหาร
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

5.แฟ้มข้อมูลงานบริหาร
ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
6.แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

7. จ านวนครั้งท่ีโรงเรียนจัดให้มีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่
(New Economy)  
ท้ังเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge –Based 
Economy) และเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์  
(Creative Economy) 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT)เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

9. จ านวนห้องเรียนรู้ท่ีโรงเรียนม ี  

5.ตรวจนับจ านวนครั้งของ
การจัดให้มีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพใน
สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ 
 
 
6.ตรวจนับจ านวนนักเรียนท่ี
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT)เพื่อการ
เรียนรู ้
7.ตรวจนับจ านวนห้องเรียน
รู้ท่ีโรงเรียนม ี

7.แฟ้มบันทึกข้อมูลงาน
แนะแนว 
 
 
 
 
8.บันทึกข้อมูลสถิติการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
9.แฟ้มบันทึกข้อมูล
อาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู ้
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14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
   ลงช่ือ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางเกษร  ศิลปกุล) 
 

 
   ลงช่ือ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงช่ือ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        31  มีนาคม  2563 
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        แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
1. ช่ือโครงกำรที่ 4 โครงกำรเร่งรัดพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  4 

ชื่อกลยุทธ์   เร่งรัดพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 
3. สนองมำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
   ตัวชี้วัดท่ี 16.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและยึดโยงกับบริบท 

  ของชุมชนและท้องถิ่น 
   ตัวชีว้ัดท่ี 16.2 ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัดท่ี 16.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ3 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับเขต 
                       พื้นท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัด 
    ตัวช้ีวัดท่ี 16.5 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาไมน่้อยกว่า 20ช่ัวโมงต่อปี 
    ตัวช้ีวัดท่ี 16.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแผนแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN)  
    ตัวช้ีวัดท่ี 16.7 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 3 ข้อ   

    1)  ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอน 
    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ ไม่นอ้ยกว่า 2.00 
    3)  ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    4)  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
    5)  มีนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศิริอร  คล้ายสกุล / กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
5. ลักษณะโครงกำร ใหม่      ต่อเนื่อง 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 
7. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้มีองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา จากการด าเนินงานของโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม พบว่าการท างานท้ังเชิงวิชาการและการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  รวมท้ังภาระงานอื่น  ๆ  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูและบุคลากรจะต้องได้รับการสร้างความเข้าใจ  การอบรม การนิเทศงาน  เพื่อให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมจึงก าหนดโครงการ “โครงกำรเร่งรัดพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นครูมืออำชีพ ” ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและสถานศึกษาอันจะ
ส่งผลใหค้รูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. วัตถุประสงค์   

8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
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9. เป้ำหมำย  
    9.1 เชิงปริมำณ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 26 คน 
 

     9.2 เชิงคุณภำพ  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้จากการนิเทศ การอบรม สัมมนา ไปใช้ในการจัด 

การเรียนการสอนและการท างาน  ส่งผลให้การสอนและการท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
10. วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

 
พ.ค.256๓ 

  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอน 
ของแต่ละกิจกรรม 

 
พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔ 

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ อบรมพัฒนาของครูและ
บุคลาการ 

พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔ 80,000 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ อบรมพัฒนาของ
ผู้อ านวยการ 

พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4.3 ค่าจ้างบุคลากร พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔ 165,000 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4.5 งบส ารองจ่าย พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔ 158,770 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.ประเมินผล(Check) พ.ค.256๓ – มี.ค.6๔  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4.ขั้นปรับปรุง(Act) ก.พ. – มี.ค. 6๔  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
11. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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13. กำรประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา   
ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี 
 

1.ตรวจสอบจากทะเบียนข้อมูล 1.ทะเบียนข้อมูลการรับการ
พัฒนาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

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

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
    ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายสนอง  ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงช่ือ......................  ...................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        31  มีนาคม  256๓ 
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          แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบติักำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม   อ ำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
1. ช่ือโครงกำรที่ 5 โครงกำรส่งเสริมอัจฉริยภำพของนักเรียน 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  5 

ชื่อกลยุทธ์  ส่งเสริมอัจฉริยภำพของนักเรียน 
3. สนองมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ( 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ) 
     ตัวชี้วัดท่ี 18     โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ให้นักเรียนท่ีสนใจ   

ตัวชี้วัดท่ี 19.1  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy )   
ตัวชี้วัดท่ี 19.2  ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดท่ี 20.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 20.2 โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาเซียนศึกษาเช่ือมโยงกับถ่ินฐานสังคมไทยและ 

สภาวการณ์โลก 
ตัวชี้วัดท่ี 21.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดท่ี 21.2 โรงเรียนมีแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว  

ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวชี้วัดท่ี 21.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

อย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดท่ี 22. โรงเรียนมีห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางเกษร  ศิลปกุล  
5. ลักษณะโครงกำร  ใหม่    ต่อเนื่อง 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
7. หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย  
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  
 หัวใจของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคน
ไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  มีความเข้มแข็ง
ท้ังร่างกายและจิตใจ  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมจึงก าหนดโครงการ “โครงกำรส่งเสริมอัจฉริยภำพของนักเรียน”  ขึ้น  เพื่อ
ส่งเสริมนักเรียน  ให้เป็นคนดีและคนเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  
น าไปสู่ความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

 
8. วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
9. เป้ำหมำย  
   9.1 เชิงปริมำณ 
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 นักเรียนจ านวน  299  คน ครูจ านวน  26 คน  
    9.2 เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นคนดี เป็นท่ียอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ 
10. วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - ประชุมวางแผน 
   - ออกค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

 
เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

2.ขั้นด าเนินการ(Do) 
   - บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 
ของแต่ละกิจกรรม 

 
พ.ค. 6๔ 

 
 

 

5.1 พัฒนาศักยภาพรายบุคคล
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ 

เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 40,000 วิชาการ 

5.2  กิจกรรม Open House เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 16,500 วิชาการ 
5.3  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับ สพม.ขึ้นไป 

 งดกิจกรรม  

5.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับ รร/จังหวัด 

 งดกิจกรรม  

5.5 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ    
onet  ม.3 

เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 4,000 วิชาการ 

5.6 กิจกรรมทดสอบระดับชาติ    
onet  ม.6 

เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 9,500 วิชาการ 

5.7 กิจกรรม สมป. ชุมพร เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 6,500 บริหาร 
5.8 กิจกรรมสนองนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด 

เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 20,000 บริหาร 

5.9 กิจกรรมพัฒนาส่ือ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 100,000 บริหาร 

5.10 จ้างบุคลาการ เม.ย. ๖๓ – พ.ค. 256๔ 297,000 บุคลากร 
3.ประเมินผล(Check) พ.ค. 61 – มี.ค. 62  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
4.ขั้นปรับปรุง(Act) พ.ค. 61 – มี.ค. 62  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
11. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 



74 
 

 

13. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 
1.จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.พฤติกรรมของนักเรียน 
3.ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

1.ตรวจนับจ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1.บัญชีลงช่ือของนักเรียน 
 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
  

 
 

   ลงช่ือ  ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางเกษร  ศิลปกุล) 
 
 
   ลงช่ือ ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางเกษร  ศิลปกุล) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

 
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

    ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสนอง   ศิลปกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
        ลงช่ือ.........................................................                                                                  
                   (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
                        31  มีนาคม  256๓ 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 
โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม                                
............................................ 

ตามท่ีโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียด
ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ของสถานศึกษา แล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   

  
 
 

 (นายสนอง  ศิลปกุล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 
 
 
 

             (นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
          31 มีนาคม ๒๕63 

 
 

 
 
 

 
 


