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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไป 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1086110307 
รหัส Smis 8 หลัก :  86022011 
รหัส Obec 6 หลัก :  110307 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ครนพิทยาคม 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  kronpittayakom 
สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ : มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู่ :  หมู่ที่   4   บ้านน้ าฉาล่าง 
ต าบล :  ครน 
อ าเภอ :  สวี 
จังหวัด :  ชุมพร 
รหัสไปรษณีย์ :  86130 
โทรศัพท์ :  077557153 
โทรสาร :  077557152 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  26 กุมภาพันธ์ 2535 
อีเมล์ :  kps@kron.ac.th 
เว็บไซต์ :  http://www.kron.ac.th 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนต าบลครน 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพ้ืนที่การศึกษา:  180 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อ าเภอ:   10 กม. 

 
ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนครนพิทยาคมได้จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของประชาชนในต าบลครนและต าบลใกล้เคียงซึ่งน า
โดยนายสุนันท์   เมืองสวี   ก านันต าบลครน   นายสุวรรณ พรหมขุนทอง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลครน และ
นายอรรถชัย แก้วอ าพร ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ( พ.ศ. 2534 ) ต าบลครน  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร   ได้ท า
หนังสือขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล   เสนอต่อนายอ าเภอสวี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2534 
และทางอ าเภอได้แต่งตั้งกรรมการและนัดประชุมพิจารณาข้อเสนอครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534      ที่
ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สร้างโรงเรียนในที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ควนสีเสียด ในที่ว่างเปล่า
จ านวน 625 ไร่ และทางอ าเภอสวีได้ท าหนังสือถึงจังหวัดเพ่ือขอจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2534   
โดยขอใช้ที่ดินจ านวน  52  ไร่   จนกระท่ังกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนค
รนพิทยาคมข้ึนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535   โรงเรียนครนพิทยาคมเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2535 โดยมี นายยืนยง กลิ่นรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยาขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ      
ผู้บริหารโรงเรียนครนพิทยาคม   และใช้สถานที่โรงเรียนสวีวิทยาเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมา นายฑีฆาวุฒิ 
บุญสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้น าข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าไปเสนอในที่ประชุม
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คณะกรรมการสภาต าบลครน   เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  2535   เพ่ือขอพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมและในที่สุดที่
ประชุมได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่เพ่ิมเติมขึ้นอีก  50 ไร่  รวมเป็นพื้นที่ท้ังหมด  102   ไร่   หลังจากได้ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและปรับพ้ืนที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายนักเรียนจาก โรงเรียนสวีวิทยามา
เรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2536  เป็นต้นไป 
 

แผนผังที่ตั้งโรงเรียน 
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ปรัชญาการจัดการศึกษา 
1. หลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย  

อารมณ์  สังคมและสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุขให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนเรื่อย  และปลูกฝังทัศนคติประชาธิปไตย ให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนได้มีโอกาสในการคิด
และเขียนเป็นระบบเพ่ือแสวงหาความจริง 

2. หลักปรัชญาการปฏิรูปนิยม มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน  ดังนี้ 
 2.1 ปฏิรูปโรงเรียนด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
 2.2 ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 2.3 ปฏิรูปครูและและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 ปฏิรูปการบริหารและการจัดการ 
3. หลักพุทธปรัชญาการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  ปราศจากความเห็นแก่ตัว 

เป็นคนที่เข้าใจตนเองสามารถแก้ปัญหาในชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โรงเรียนเห็นว่าการจัดการศึกษาควรยึดแนวคิดปรัชญาทั้ง 3 ปรัชญาดังกล่าว จึงได้ก าหนดปรัชญา

การศึกษาของโรงเรียนคือ 
 

“ปัญญา  กิตติสิโลกวัฑฒณี” 
                        หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและช่ือเสียง 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

    ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  เป็นผู้น าชุมชน 
 

สีประจ าโรงเรียน 
    สีเทา – สีทอง 
    สีเทา  หมายถึง  ความมีสติปัญญา  ความสามารถ 
             สีทอง  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
             สีเทา-ทอง หมายถึง  ความจริงใจที่จะใช้ความรู้  ความสามารถที่มีอยู่สร้างคุณงามความดี

เพ่ือสังคมอย่างบริสุทธิ์ใน 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

    
                                         รูปพระธาตุสวี  รัศมียอดพระธาตุ    ตัวเลข 100  
                                         ฐานรองรับชื่อ   โรงเรียนและอักษรย่อ   
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ตัวอักษรย่อ 
ครนพิทยาคม อักษรย่อคือ ค.พ. 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 ต้นราชพฤกษ์ 
 
ข้อมูลด้านนักเรียน 
ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2557-2559 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 30 34 26 20 39 25 
2 19 22 21 28 24 23 
3 27 20 19 14 18 25 
4 17 19 16 20 11 9 
5 18 13 12 10 12 14 
6 9 13 14 11 11 11 

รวม 
120 121 108 103 115 107 

225 241 222 
 
 
ข้อมูลด้านครแูละบุคลากร 
ตารางท่ี 2 จ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560   

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

   
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้บริหาร - - 1 - - 1 - - 1 
คร ู - 13 4 - 13 4 - 11 4 

พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - 1 - 
ครูอัตราจ้าง - 2 - - - 1 - - 1 

ลูกจ้างประจ า 1 - - 1 - - 1 - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - - 1 - - 1 - - 
พนักงานธุรการ - 1 - - 1 - - 1 - 

รวม 
2 17 6 2 15 6 2 13 6 

25 25 21 
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ตารางท่ี 3 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคร ู
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ภาษาไทย 2 1 1 
คณิตศาสตร์ 2 2 - 
วิทยาศาสตร์ 4 3 1 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 3 2 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 1 
ศิลปะ 3 2 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 2 - 

รวม            20 13 5 
 
ข้อมูลด้านทรัพยากร 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการบริหารด้านอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2560 
              (ข้อมูล ณ วันที่ 1  มีนาคม 2560) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน-หน่วยนับ ความเพียงพอ 

1 พ้ืนที่ตั้งโรงเรียน 102 ไร่  
2. อาคารเรียน  อาคารเบ็ดเสร็จ ก 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
3. อาคารเรียน  อาคารเบ็ดเสร็จ ข 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
4. อาคารเรียน  อาคารเบ็ดเสร็จ ค 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
5. อาคารเรียน  อาคารโรงอาหารหอประชุม 

แบบ  100/27 
 ☑ เพียงพอ 

6.   อาคารเรียน  อาคารเรียนชั่งคราวกึ่งถาวร 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
7.   บ้านพักครูแบบ  205/26  ขนาด  2  ชั้น 2  หลัง ☑ เพียงพอ 
8.   บ้านพักภารโรง  ขนาดชั้นเดียวยกพ้ืนสูง 2  หลัง ☑ เพียงพอ 
9. บ้านพักนักเรียน 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
10.   ห้องน้ าห้องส้วม  6  ที่นั่ง 2  หลัง ☑ เพียงพอ 
11. ถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ.33  ทรงกระบอก ขนาด  

3  ถัง 
2  หลัง ☑ เพียงพอ 

12. หอถังประปา แบบ 9/9 ตัวถัง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2 เมตร  สงู 9  เมตร 

1  หอ ☑ เพียงพอ 

13. สนามบาสเก็ตบอล  16 x 28  เมตร 1 สนาม ☑ เพียงพอ 
14. บ้านพักครู  บริจาค 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
15.  โรงอาหาร  สร้างเอง 1  หลัง ☑ เพียงพอ 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการบริหารด้านสื่อ เทคโนโลยีสื่อการการศึกษา ปีการศึกษา 2560   
              (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน-หน่วยนับ ความเพียงพอ 

1 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 15 ☑ ไม่เพียงพอ 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 6 ☑ เพียงพอ 
3 เครื่องพิมพ์เพ่ือให้บริการนักเรียน 2 ☑ เพียงพอ 
4 เครื่องพิมพ์เพ่ือการบริหาร 5 ☑ เพียงพอ 
5 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 ☑ เพียงพอ 
6 เครื่องพิมพ์อัดส าเนา 1 ☑ เพียงพอ 
7 Smart TV ขนาด  32 นิ้ว 4 ☑ เพียงพอ 
8 Smart TV ขนาด 42 นิ้ว 4 ☑ เพียงพอ 
9 Smart TV ขนาด 50 นิ้ว 3 ☑ไม่เพียงพอ 

10 เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 ☑ เพียงพอ 

11 เครื่องฉายภาพดิจิตอล 2 ☑ เพียงพอ 
12 เครื่องขยายเสียง 5 ☑ เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558 
ตารางท่ี 6  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

  ค่า 
น้ าหนั

ก 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  เทียบ 
  ระดับ 
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 26.71 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 

   และมีสนุทรียภาพ 
   5.00 4.96 5 ดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

191 192 98.44 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

191 192 99.48 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที ่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

189 192 99.48 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สรา้งผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม    
    จริยธรรม และค่านิยม 
    ที่พึงประสงค์ 

   5.00 4.97 5 ดีเย่ียม 

2.1 มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
หลักสตูร 

192 192 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคณุ 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

  ค่า 
น้ าหนั

ก 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  เทียบ 
  ระดับ 
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

   5.00 4.24 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

142 192 73.96 2.00 1.48 3 ด ี

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้ เพิ่มเติม 

162 192 84.38 1.00 0.84 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ะหว่างกัน 

179 192 93.23 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน 

191 192 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล 

   5.00 4.51 5 ดีเย่ียม 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง  
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง 

173 192 90.10 2.00 1.80 5 ดีเยี่ยม 

4.2 น าเสนอวิธีคดิ  วิธีแก้ปัญหาดว้ย 
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

161 192 83.85 1.00 0.84 4 ดีมาก 

4.3 ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจ แก้ปญัหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 

176 192 91.67 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค ์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

183 192 95.31 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ 
 ทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 

   5.00 3.80 4 ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละ กลุม่สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์

  1.00 1.00 0.20 1 ปรับปรุ
ง 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตาม หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

  ค่า 
น้ าหนั

ก 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  เทียบ 
  ระดับ 
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ ์

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทกสอบระดบัชาติ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

  3.00 1.00 0.60 3 ด ี

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ 
ท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับ ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

   5.00 4.63 5 ดีเย่ียม 

6.1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

169 192 88.02 2.00 1.76 4 ดีมาก 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

179 192 93.23 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 183 192 95.31 1.00 0.95 5  ดีเยี่ยม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและ
หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

190 192 98.96 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 45.67 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ 
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

20 20 100 1.00 1.00 5  ดีเยี่ยม 

7.2 ครูที่การวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง 
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรยีน 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้
ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

20 20 100 2.00 2.00 5  ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูม-ิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู ้

 
20 

 
20 

 
100 

 
1.00 

 
1.00 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

 
 

 ค่า 
น้ าหนั

ก 

 
คะแนน 
  ที่ได้ 

 
 

 เทียบ 
  ระดับ 
คุณภา

พ 

 
ความ 
หมาย 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ 
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการ 
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความ 
เสมอภาค 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง 
สถานศึกษา 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ 
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา  เต็ม
ความสามารถ 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตาม บทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 

   10.00   8.65 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน 
วิชาการและการจัดการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี 
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีมาก 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา      
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน

ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 ร้อย
ละ

ระดับท่ี
ได้ 

  ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  เทียบ 
  ระดับ 
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

   5.00 3.60 3 ดี 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

  3.00 2.00 1.20 3 ด ี

9.2 คณะกรรมการการสถานศึกษา 
ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลผุล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วน 
 ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศกึษามกีารจัด 
หลักสูตรกระบวนการ เรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

   10.00 8.00 4 ดีมาก 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสม 
 และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลาย 
 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ    ถนัด 
ความสามารถ และความ   สนใจ 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่     
ส่งเสริมและตอบสนองความ ต้องการ 
ความสามารถ ความ    ถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 
 เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนไดล้งมือปฏิบตั ิ
 จริงจนสรุปความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตาม 
 ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง 
 การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

  ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณ 
ภาพ 

ความ 
หมาย 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี 
        ประสิทธิภาพและครอบคลมุถึง 
        ผู้เรียนทุกคน 

  4.00 2.00  1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศกึษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   10.00 8.60 4 ดีมาก 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 
        เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยม ี
        สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 
        อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ  
        แวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู ้
        ส าหรับผูเ้รียน 

  4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
        สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
        ของผู้เรียน 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ 
        เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อให้ 
        ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองและหรือ 
        เรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามกีาร 
       ประกันคุณภาพภายใน ของ   
       สถานศึกษาตามที่ ก าหนดใน  
       กฎกระทรวง 

   5.00 4.10 4 ดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา   5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
12.2 การจัดท าและด าเนินการตามแผน 
        พัฒนาการจัดการศึกษาของ 
        สถานศึกษา ที่มุ่งคณุภาพตาม     
        มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
        สารสนเทศในการบริหารจดัการ 
        เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

  3.00 1.00 0.60 3 ด ี

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
        คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

  3.00 0.5 0.30 3 ด ี

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
          และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
         คุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 
 

  4.00 0.5 0.40 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
จ านวน 

นักเรียน/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
จ านวน 

นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

 
ค่า 

น้ าหนัก 

 
คะแนน 

ที่ได้ 

 
เทียบ 
ระดับ 
คุณ 
ภาพ 

 
ความ 
หมาย 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเปน็ 
        รายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 10.00 7.00 3 ดี 
มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามกีารสร้าง  
      ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา    
      เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ 

   10.00 7.00 3 ดี 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
        ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน ์
        จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
       ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการ 
        เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
        สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

  4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่าง 
        บุคลากรในสถานศึกษา ระหว่าง 
        สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
        และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

  3.00 5.00 3.00 3 ด ี

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 5.00 3.60 3 ดี 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษา 
        ให้บรรลุตามเป้าหมายตาม  
        วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 
        ที่ก าหนดขึ้น 

   5.00 3.60 3 ดี 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให ้
       ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
        ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศึกษา 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให ้
      ส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
        วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเนน้ของ 
        สถานศึกษา 

  3.00 2.00 1.20 3 ด ี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ/

ระดับท่ี
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณ 
ภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม 
        นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
        ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และ 
        ส่งเสริม  สถานศึกษาให้ยกระดับ 
        คุณภาพสูงขึ้น 

   5.00 4.00 4 ดีมาก 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 
        ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม 
        แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
     เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่าน
มา 

  4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม    100 86.01 4 ดีมาก 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  86.01 
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 
     (ปรับปรุง)     (พอใช้)       (ดี)       (ดีมาก)    (ดีเยี่ยม) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนครนพิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                 ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี

มาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    

✓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น    

✓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ✓   

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

   

✓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

   ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

   ✓ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย  81.16 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ☑  รับรอง         ◻  ไม่รับรอง 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80  คะแนนขึ้นไป                  ☑  ใช่  ◻  ไม่ใช่ 
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สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10  ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด  12  ตัวบ่งชี้  ☑  ใช่  ◻  ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน☑  ใช่  ◻  ไม่ใช่ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อ่ืน  สร้างความสงบสุข  จัดการกับความขัดแย้งได้  ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพอ่อนโยน  อ่อนน้อมไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็น
ผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน  ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง  ค านงึถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 

2. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย  เจริญเติบโตตามวัย  โดยเปรียบเทียบน้ าหนักส่วนสูงกับอายุตาม 
เกณฑ์ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณะสุข  และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
                   - 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 -  
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชมุชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
2. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน 
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
4. มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดหาครูให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดหางบประมาณให้เพียงพอ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดงบประมาณให้กับโรงเรียนในการจัดจ้างครูในกลุ่มสาระที่โรงเรียน        
ขาดแคลน 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษามีสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรจัดท าฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 
  

     ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จัดท าป้ายนิเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. จัดท าฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 

1. พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการประกวดมารยาทไทย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ  มุ่งให้สถานศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

2. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           สภาพปัญหา  

1. นักเรียนขาดนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ า ขาดทักษะการวางแผนในการท างาน  
ไม่กล้าแสดงออก 

2. นักเรียนที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าบางสาระการเรียนรู้ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ขาดการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ  การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีสื่อ 

อุปกรณ์น้อย 
5. ขาดการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียน 
6. ขาดระบบการนิเทศงาน  ไม่มีการน าผลการประเมินมาใช้วางแผนพัฒนา การด าเนินงานไม่เป็น 

ระบบ PDCA 
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 จุดเด่น  
1. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
2. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 

สติปัญญา 
3. ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม 

เวลา 
4. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก 

และภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 
5. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ 

สถานศึกษาได้อย่างหลากหลาย 

          จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านและผลการทดสอบระดับชาติ ระดับ ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ และม.ปลายทุกกลุ่มสาระ 
2. การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ครูรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน 

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
4. การด าเนินงานที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5. ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และ 

ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

 

ส่วนที่ 2 
กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ 
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญา 

(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา 
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ 
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ 
ประเภทต่าง ๆ 

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ 
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ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน 
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อ 
การศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน 
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ 
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม 
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ 
ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพสาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเป็น
วิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง 
และวรรคสองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ 
พัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ 
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  ด้านการศึกษา 

ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 

ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
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ข้อ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

ข้อ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น 

ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ มีความรู้และ 
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

ข้อ 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อ 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง 
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

ข้อ 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ 
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

ข้อ 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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สาระส าคัญกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2560-2579 
1. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ 
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศ 
ที่มีรายได้สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

หลักการ : 1) น้อม าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนา 
อย่างบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี    2) ค านึงถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ และ    3) มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
และระดับพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต    2) เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  3) เพ่ือ
รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ  4)เพ่ือสร้างความม่ันคง
ภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ และ 5) เพ่ือให้การทางานเชิงบูรณาการ 
ในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น 
 

ยุทธศาสตร์ : 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

เป้าหมายรวม : 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น 

พลเมือง ตื่นรู้ ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย ใจ สังคม
และจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี 

2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ 
ฐานบริการและดิจิทัล เน้นอุปสงค์นาการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กที่เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและ 
การให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ 
ลดลง มีความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง 
และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 
สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งท่ีอยู่ใน
กระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้น
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนา
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แล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดสาระส าคัญสาหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี 
ข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น 
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 

หลักการ : 1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในสังคม 2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของรัฐ ในฐานะผู้กากับนโยบายและแผน ผู้กากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และ
ผู้จัดการศึกษาออกจากกัน 4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน 5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับการศึกษาของ
พลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 6) สถานศึกษาต้องบริหารและ 
จัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ 
ผู้เรียน 7) รัฐจะกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนากาลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชาที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ 8) หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่
อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ : 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัด 

และประเมินผล 
2) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการ 

ของตลาดงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
5) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ของทุกภาคส่วน 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการ 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดารง 

ชวีิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความ 

สามัคคีปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้  
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7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี  
11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. 2559 
 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 
ตารางท่ี 8 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.ด้านพฤติกรรมของลูกค้า 
1.กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง 
ได้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เนื่องจากผู้ปกครองเป็นศิษย์เก่า 
1.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจ
ต่อผลการจัดการศึกษาท่ีดี มี
คุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้
เกิดการยอมรับ มั่นใจ และส่งเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษา 
1.3 ชุมชนและผู้ปกครองมีศรัทธา 
/ค่านิยมที่ดีต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ 
1.4 ชุมชนและผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษา 

1.1 ผู้ปกครองที่มีฐานะดีและบุตร
หลานมีผลการเรียนดี มักนิยมไป
ศึกษาในสถานศึกษายอดนิยมของ
จังหวัด 
1.2 นักเรียนที่รับย้ายเข้ามาจาก
โรงเรียนอ่ืนจะมีปัญหาด้าน
พฤติกรรมส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
ความเสื่อมเสียเนื่องจากนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
1.3 ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานบ่อยท า
ให้การเรียนของนักเรียนไม่
ต่อเนื่อง 
1.4 ผู้ปกครองไม่สามารถให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนของ
บุตรหลานเนื่องจากมีการศึกษา
น้อยและต้องประกอบอาชีพ 
1.5 นักเรียนมีปัญหาครอบครัว
เนื่องจากพ่อแม่หย่าร้าง 

2.กลุ่มคู่แข่งและการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เนื่องจากโรงเรียนยอดนิยม
ขยายเขตพ้ืนที่บริการ ส่งผลให้มี
จ านวนนักเรียนลดลง 
2.2 ความพร้อมของสื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนและ
ความพร้อมของผู้ปกครองในการ
สนับสนุนและส่งเสริมบุตรหลาน 
2.3 รถรับส่งนักเรียนน านักเรียน
เข้าเรียนในตัวเมือง 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
3.องค์กร/หน่วยงานที่มีอิทธิพล
ต่อการท างาน 
 
 
 
 
 
 

3.1 ได้รับความสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ  
เช่น อบต.ครน  , บริษัทปาล์ม
ธรรมชาติ, บริษัทซีเฟรส อินดัสตรี 
3.2 ความเข้มแข็งของกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสร้างความ
เชื่อมั่นให้ชุมชน 
3.3 การเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาแนะแนว
การศึกษาต่อให้นักเรียนและ
สามารถน าความรู้ไปสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียนได้ 
3.4 ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาให้
การรับรอง  

 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
 
 
 

1.1 นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมและยึดหลักความเสมอภาค
ในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

2.นโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 

2.1 นโยบายการนิเทศนิเทศและ
ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 
2.2 มีการจัดประชุม อบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก 
2.3 เพ่ิมโอกาสผู้เรียนเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
3.บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มพลังทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง 
 
 
 
 
 

3.1ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้าน
งบประมาณ 
3.2 ให้การสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

3.1 ขาดการสานสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงาน องค์กร เอกชน ท าให้
ขาดโอกาสในการสนับสนุน
งบประมาณ 
3.2 ผู้น าท้องถิ่นขาดการดูแลด้าน
สถานที่หลังจากจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ท าให้เกิดความเสียหายแก่
สถานศึกษา 
3.3 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
ซึ่งเกิดจากกลุ่มนักการเมือง 

4. ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการศึกษา 
(การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไป) 

4.1 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  และ 
พ.ศ.2553 ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้
ผู้ปกครองมีหน้าที่ส่งนักเรียนเข้า
เรียน 

 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่
อาชีพเกษตรกรรมจึงท าให้
นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่าง
เรียน 
1.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
จากชุมชน  
1.3 โรงเรียนมีรายได้จากการปลูก
ปาล์มน้ ามัน 

1.1 ประชากรมีรายได้น้อย 

2.งบประมาณ/การสนับสนุน
งบประมาณของรัฐบาล 
 
 

2.1 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุน 
รายหัวจากรัฐบาล 

2.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากหน่วยงานต้นสังกัดตาม
จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนท าให้
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนมีขีดจ ากัด 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
4.ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1. จ านวนประชากรและ
โครงสร้างประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 

 1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ลดลง 

2. สภาพของชุมชนครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ไม่
แตกต่างกันจึงท าให้ลดปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท 
 
 
 

2.1 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมี
ภาวะเสี่ยง เช่น ยาเสพติด และสิ่ง
อบายมุขต่าง ๆ 
2.2 ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรและรับจ้างผู้มี
รายได้น้อย 

3. คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ความ
เชื่อ  ค่านิยม และวัฒนธรรม 

3.1 สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่าง
สงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
มีความรักและร่วมอนุรักษ์ใน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีใน
ท้องถิ่น 

 

5. ด้านเทคโนโลยี 
1. ความก้าวหน้าและความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

1.1 มีการขยายระบบอินเตอร์เน็ต
อย่างทั่วถึง 
1.2 ชุมชนบริเวณใกล้โรงเรียนมี
แหล่งให้บริการสืบค้นข้อมูล 
 

1.1 การใช้สื่อและเทคโนโลยีไม่
คุ้มค่าและไม่เหมาะสม 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

2.1 มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 มีปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

2.1 วิทยากรในชุมชนไม่สามารถ
เดินทางมาให้ความรู้แก่นักเรียน
ภายในโรงเรียนได้ 
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ตารางท่ี 9 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.ด้านโครงสร้าง 
1.การจัดโครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

1.1 โครงสร้างการบริหารชัดเจน 
สอดคล้องกับนโยบายจัดการ
การศึกษา 
 

1.1 การบริหารตามโครงสร้างมี
โครงการบางโครงการที่ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
1.2 ขาดการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
1.3 สถานศึกษามีอัตราก าลังครูที่
เกินแต่ไม่ครบทุกวิชาเอก 

2.การก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมาตรฐานของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

2.1 สถานศึกษามีการก าหนด
หน้าที่ของครูชัดเจน มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา  

2.1 บุคลากรลดลง  ท าให้ภาระ
งานของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
2.2 ครูมีภาระงานหลายหน้าที่ท า
ให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
2.3 ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 การนิเทศติดตามงานไม่
สม่ าเสมอ 
2.6 ขาดการกระจายงานให้เท่า
เทียมกัน 
2.7 ขาดค าสั่งแต่งตั้งการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นปัจจุบัน 

2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.การก าหนดทิศทางของ
หน่วยงาน 

1.1 มีการก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษาเป็นไปตามนโยบาย
ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยม เขต 11 และส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
1.2 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
 

1.1 ขาดการทบทวนก่อนน าไป
ปฏิบัติ 
1.2 การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่
ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ 
1.3 ขาดการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีการจัดท าแผนโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนที่ชัดเจนและสอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2.1 บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการปฏิบัติได้ตามแผน   
กลยุทธ์ของหน่วยงาน เนื่องจาก
เวลาหรือกิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอกมาก 
 

3.การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่มสาระ  ฝ่าย 
งาน  และระดับบุคคล 

3.1 มีการประชุมปฏิบัติการ และ
ประชุมคณะท างานอย่างจริงจัง  
บุคลากรฝ่ายต่างๆให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่  
 
 
 

3.1 การปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ 
ฝ่ายงาน และระดับบุคคล บาง
งานขาดกระบวนการประเมินผล 
ตรวจสอบเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหา 
3.2 บางฝ่ายมีบุคลากรจ านวน
น้อยการคิดตัดสินใจและ
ด าเนินการขาดที่ปรึกษาร่วม 

3. ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
1. ระบบข้ันตอนการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 

1.1 สถานศึกษามีการก าหนด
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
 

1.1 การขาดประชุมชี้แจงและ
ประสานที่ดีในหน่วยงาน 

2. ระบบด้านงบประมาณ ระบบ
บัญชี  การเงิน  พัสดุ 
 
 
 
 
 

2.1 มีการจัดท าโครงการในการใช้
งบประมาณประจ าปี บุคลากร
ฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุมี
ความรู้และประสบการณ์
ด าเนินการไปตามแผนอย่างเป็น
ระบบ และมี 
รายงานสรุปประจ าปี 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเที่ยง
ธรรม 
2.2 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ 

2.1 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
2.2 ภาระงานค่อนข้างหนักและ
ต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอน 
ซึ่งต้องใช้เวลานาน แต่โรงเรียน
ขนาดเล็กมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
อาจกระทบกับการเรียนการสอน
ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนเข้ามา 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
3.ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ต่อ) 
3. ระบบการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

3.1 มีการขยายระบบอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สายให้บริการครอบคลุม
ทั้งโรงเรียน 
3.2 สถานศึกษาใช้ ICT ในการ
ติดต่อสื่อสารและสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานและการจัดการเรียน
การสอน 
3.2 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 
ค่านิยมและความเชื่อของนักเรียน 
ในทางท่ีไม่เหมาะสม ความสนใจ
การเรียนลดลงและผลการเรียน
ต่ าลง  ขาดการไตร่ตรองและไม่
สามารถแยกแยะคุณและโทษได้ 
3.3 บุคลากรบางส่วนขาดความ
ช านาญในการใช้ ICT  
3.4 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT 
ไม่ต่อเนื่องท าให้ขาดประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

4. ระบบติดตามประเมินผล 
 

 
 
 

4.1 การติดตามประเมินผลไม่
ต่อเนื่อง ไม่ได้สรุปผลและน าผล
มาพัฒนาต่อ 

4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
1. คุณธรรมจริยธรรม  ภาวะผู้น า  
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ ติดตาม
ปัญหาของนักเรียน 
1.2 การบริหารงานแบบเป็น
กันเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบ มี
ความเห็นอกเห็นใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้น า 

1.1 ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
ขาดการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ไม่มีความเสมอภาคในการ
บริหารงาน ใช้การประนีประนอม
มากเกินไปท าให้เสียระบบงาน 
1.2 ผู้บริหารขาดความ
กระตือรือร้นในการบริหารงาน
และขาดการประสานงานเพ่ือ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
2.การกระจายอ านาจตัดสินใจให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 

2.1 ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการ
ตัดสินใจของตนเองสูง 

2.1 ผู้บริหารไม่รับฟังการตัดสินใจ
และการแสดงความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียน 
2.2 ผู้บริหารไม่ให้อ านาจการ
ตัดสินใจกับบุคลากรอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 
2.3 งานบางงานจะไปรวมอยู่ที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปท าให้
เกิดความล่าช้าในงานบางฝ่ายได้ 
2.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนยังไม่ทั่วถึงเพราะขาด
ข้อปฏิบัติ/ข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

3. การใช้รูปแบบที่เหมาะสมใน
การบริหารงาน 
 
 
 
 

 3.1 รูปแบบในการบริหารงานขาด
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
3.2 การตัดสินใจของผู้น ามีความ
ล่าช้า ท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
บริหารองค์กรทุกด้าน 

4. การคิดค้นระบบงานและ
เทคนิคการบริหารเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

 4.1 โรงเรียนยังไม่มีนวัติกรรม
รูปแบบการบริหารเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 

5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 
1.จ านวนบุคลากรเพียงพอ  
เหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงาน 

1.1 จ านวนบุคลากรเกิน
อัตราก าลังเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ
จ านวนนักเรียนท าให้สามารถดูแล
นักเรียนเป็นรายบุคคลได้ดี 
 
 
 
 

1.1 โรงเรียนมีครูไม่ครบตาม
วิชาเอกท าให้ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนลดลง 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 
2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  
ความรู้ความสามารถ  ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง 

2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองตรงกับงานที่ได้รับผิดชอบ 
2.2 บุคลากรมีการให้ความร่วมมือ
และการช่วยเหลือกันในการ
ท างานอย่างเต็มที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองท า
ให้งานในสถานศึกษาส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีทุกงาน 
2.3 บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณธรรม 
ความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 
 

2.1 บุคลากรขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หน้าที่ท าให้ผลส าเร็จของงาน
ออกมายังไม่เต็มตามศักยภาพของ
บุคลากรที่มีอยู่ 
2.2 ขาดการสรุปรายงานของแต่
ละงานที่รับผิดชอบท าให้บางงาน
ไม่มีหลักฐานอ้างอิงถึงผลการ 
2.2 บุคลากรบางส่วนปฏิบัติตนไม่
เป็นไปจรรยาบรรณครู 

6. ด้านทักษะ  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.1 บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และมี
การเข้ารับการอบรมและพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานนั้นๆอยู่เสมอ 
 

2.1 บุคลากรบางส่วน ขาดทักษะ
ที่ดี และขาดความเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
1. ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

1.1 สถานศึกษาได้มีการท างาน
ผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท า
ให้งานต่างๆมีความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 
1.2 สถานศึกษายึดหลักท างานไม่
ซ้ าซ้อน ท าให้งานหนึ่งงาน
สามารถเชื่อมโยงได้กับงานอ่ืนๆ
อีกหลายงาน 
1.3 บุคลากรมีความความซื่อสัตย์ 
มีวินัย และความเป็น
ประชาธิปไตย 

1.1 บุคลากรบางส่วนยังขาดการ
วางเป้าหมายในการท างานท าให้
บางงานเกิดความล่าช้า และขาด
การตรวจสอบถูกต้องส่งผลให้
ผลส าเร็จของงานยังไม่ส าเร็จตาม
ศักยภาพของบุคลากร 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
2. วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในหน่วยงานหรือ
อาจเรียกได้ว่าวัฒนธรรม
หน่วยงาน 

2.1 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถท าได้ทุกอย่างทุก
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าให้งาน
ทุกงานในหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบ
และสามารถท าให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
2.2 บุคลากรที่อาวุโสกว่าและมี
ความรู้ความสามารถไม่เคย
ทอดทิ้ง บุคลากรรุ่นน้อง มีการให้
ค าปรึกษาและความช่วยเหลือทุก
ครั้งที่ขอความช่วยเหลือ ท าให้
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความ
รัก ความสามัคคีกัน และร่วมกัน
พัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่ 

2.1 บุคลากรมีความเกรงใจกันท า
ให้ในบางครั้งไม่กล้าพูดคุยกัน 
และตักเตือนกันในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และผิดพลาด ท าให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาองค์กร 
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คะแนนการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 
ตารางท่ี 10 ตารางประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
 
ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
ค่า

คะแนน
เฉลี่ยจาก

มติ
สมาชิก 
(1-5) 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย

จากมติ
สมาชิก 
(1-5) 

ข้อมูลสนับสนุน 

1.ด้านพฤติกรรม
ของลูกค้า 

4 
 

 4  

2. ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

3 
 

 3  

3. ด้านเศรษฐกิจ 4 
 

 3  

4.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

3  
 

3  

5. ด้านเทคโนโลยี 4  4  
 
ตารางท่ี 15 ตารางประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
ค่า

คะแนน
เฉลี่ย

จากมติ
สมาชิก 
(1-5) 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่า
คะแนน

เฉลี่ยจาก
มติ

สมาชิก 
(1-5) 

ข้อมูลสนับสนุน 

1.ด้านโครงสร้าง 4  5  
2.ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

3  4  

3. ด้านระบบใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

5  4  
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
ค่า

คะแนน
เฉลี่ย

จากมติ
สมาชิก 
(1-5) 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่า
คะแนน

เฉลี่ยจาก
มติ

สมาชิก 
(1-5) 

ข้อมูลสนับสนุน 

4.ด้านแบบแผน
หรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ 

4  4  

5. ด้านบุคลากร/
สมาชิกใน
หน่วยงาน 

4  3  

6. ด้านทักษะ  
ความรู้  
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

4  4  

7. ด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิก
ในหน่วยงาน 

4  4  

 
คะแนนการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 11 สรุปคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านพฤติกรรมลกูค้า  
(Customer Behaviors : C)  

0.3 4 4 1.2 1.2 0.00 

2. ด้านสงัคม–วฒันธรรม  
(Social - cultural : S)  

0.2 3 3 0.6 0.6 0.00 

3. ด้านเทคโนโลยี  
(Technological : T)  

0.15 4 3 0.6 0.45 0.15 

4. ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic : E)  

0.2 3 3 0.6 0.6 0.00 

5. ด้านการเมืองและกฎหมาย
(Political and legal : P) 

0.15 4 4 0.6 0.6 0.00 

สรุปปัจจัยภายนอก  3.60 -3.45  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก  0.15 
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ตารางท่ี 12 สรุปคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 
สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure :S1)  0.15 4 5 0.60 0.75 - 0.15 

2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy :S2)  

0.12 3 4 0.36 0.48 - 0.12 

3. ด้านระบบในการดาเนินงานของ
องค์กร(Systems :S3) 

0.17 5 4 0.85 0.68 0.17 

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ(Style :S4) 

0.15 4 4 0.60 0.60 0.00 

5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร 
(Staff :S5)  

0.15 4 3 0.60 0.45 0.15 

6. ด้านทักษะ ความรู้ วามสามารถ 
ขององค์กร (Skills :S6) 

0.15 4 4 0.60 0.60 0.00 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก
ในองค์กร(Shared Values :S7) 

0.11 4 4 0.44 0.44 0.00 

สรุปปัจจัยภายใน  4.05 -4.00  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน  0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

 

 
กราฟแสดงสถานภาพของสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานภาพของโรงเรียนครนพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
โอกาส 

T 
อุปสรรค 

S 
จุดแขง็ 

W 
จุดอ่อน 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนครนพิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บริหารโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล   บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี   ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  บนพื้นฐานของความพอเพียง 
 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ผู้เรียน 
1. หลักสูตรให้มีความ
เป็นมาตรฐาน
สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการ Active 
learning และมีจัดบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุก
ห้องเรียน 
2. การวัดและประเมินผลให้มี
ความเป็นมาตรฐานสอดคล้อง
กับหลักการวัดและประเมินผล 
 

1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ 
6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การท างาน 
7.มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
9.ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
10. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

 
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานด้วยความยุติธรรมยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
พัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพ 

 บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป 
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การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสม ตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ โดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ครู  ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน  ท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง บุคลากรสามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในระบบการ
บริหารงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีโรงเรียน
ก าหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีมารยาท  แต่งกายได้เหมาะสม เคารพเชื่อฟังบิดามารดาและครู 

ความพอเพียง หมายถึง การปฏิบัติตนของครู บุคลากร  ผู้บริหาร นักเรียน  และการบริหารงานโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

พันธกิจ (Mission) 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนครนพิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บริหารโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล   บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี    มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี   ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  บนพื้นฐานของความพอเพียง 

 
ภารกิจตามกฏหมาย ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ 

พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 มาตรา 22 -24 
หมวด 6 มาตรา 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1:จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   
V2:บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
V3:บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี 
V4:มีความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยี 
V5:ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
2. จัดระบบบริหารให้มี         
ธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรม
การท างานทีด่ีงามในโรงเรียน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. จัดให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
5. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
6. จัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

วิสัยทัศน ์
ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนครนพิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บริหารโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล   บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี    มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี   ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  บนพื้นฐานของความพอเพียง 

 
ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

V1:จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   
V2:บริหารโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
V3:บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี 
V4:มีความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยี 
V5:ผู้เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

1. พัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 

2. จัดระบบบริหารให้มี          
ธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่ดีงามในโรงเรียน 

2. พัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาให้มีธรรมาภิบาลและ
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดีงาม
ในโรงเรียน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. จัดให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

4. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

5. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

6. จัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (S) รหัส เป้าประสงค์ (Goals) มาตรฐานด้านที่ 

1. พัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 

S1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ผ่านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

1.1 

S1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่านตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

1.2 

S1.3 มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานหลักสูตร 

2 

S1.4 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
กระบวนการ Active Learning 

3 

S1.5 ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีการจัด
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2 

s1.6 โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีคุณภาพ 

4 

S1.7 หลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐาน
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 

S1.8 การวัดและประเมินผลให้มีความ
เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับ
หลักการวัดและประเมินผล 

3 

s1.9 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 

2. พัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาให้มีธรรมาภิบาลและ
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดีงาม
ในโรงเรียน 

S2.1 ระบบบริหารสถานศึกษที่ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่ดีงามในโรงเรียน 

2 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

S3.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (S) รหัส เป้าประสงค์ (Goals) มาตรฐานด้านที่ 
 S3.2 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3 

4. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

S4.1 ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

S4.2 น าเทคโนโลยีใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาได้อย่างคุ้มค่า 

2 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

S5.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

S6.1 โรงเรียนบริหารจัดการบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2  

S6.2 ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะ 
พอเพียง 

2 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 
S1.1ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะเเนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

S1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตาม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน
ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

S1.3 มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

S1.4ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 

พัฒนาและส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active Learning 

ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

S1.5ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

S1.6 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 

S1.7 หลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ :S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 

S1.8 การวัดและประเมินผลให้มีความเป็นมาตรฐาน
สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 

พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มีความเป็นมาตรฐาน
สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 

ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ 

S1.9 มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :S2 พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีงามในโรงเรียน 

เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 
S2.1 ระบบบริหารสถานศึกษที่ใช้หลักธรรมาภิบาล
และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีงามในโรงเรียน 

ส่งเสริมให้ทุกฝ่าย/งาน และกลุ่มสาระใช้หลักธรรมาภิ
บาลและสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดีงาม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :S3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 
S3.1ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน  พัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ 

บุคลากร 

S3.2ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้ครูมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
ส่งเสริมให้ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ :S4 ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 

S4.1 ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 

S4.2 น าเทคโนโลยีใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้
อย่างคุ้มค่า 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายวิชาการ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :S5พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 
S5.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความมีระเบียบวินัย
และค่านิยม 12 ประการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :S6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ (Goals)  กลยุทธ์ (Strategies)  ฝ่ายงานรับผิดชอบ 
S6.1 โรงเรียนบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

S6.2 ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะ 
พอเพียง 

ส่งเสริมการบูรณาการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใน
ชีวิตประจ าวัน 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ส่วนที่ 5 
แหล่งงบประมาณและโครงการ ปีการศึกษา 2561 

 
 
ตารางที่ 13 ประมาณการจํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 2561) 

ชั้น ปีการศึกษา 2561 
ม.1 42 

ม.2 56 

ม.3 35 

ม.ต้น 133 
ม.4 23 

ม.5 17 

ม.6 19 

ม.ปลาย 59 
รวม 192 

 
 
ตารางที่ 14 รายละเอียดอัตราจัดสรรงบอุดหนุนการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2561 

รายการจัดสรร จํานวนเงินที่จัดสรร (ต่อคน) 
ม.ต้น ม.ปลาย 

1.อุดหนุนทั่วไป 3,500 บาท/ปี 3,800 บาท/ปี 
2. อุดหนุนเพ่ิมนักเรียนตํ่ากว่า 300 คน 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 
3. อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 420 บาท/ปี 460 บาท/ปี 
4. ค่าเสื้อผ้า 450 บาท/ปี 500 บาท/ปี 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 880 บาท/ปี 950 บาท/ปี 
6.ค่าหนังสือเรียน ม.1 764 บาท/ปี 

ม.2 877 บาท/ปี 
ม.3 949 บาท/ปี 

ม.4 1,318 บาท/ปี 
ม.5 1,263 บาท/ปี 
ม.6 1,109 บาท/ปี 
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ตารางที่ 15 ประมาณการรายรับปีการศึกษา 2561 

รายการงบประมาณ 
งบประมาณปกีารศึกษา 2561 งบเหลือจ่ายปกีารศึกษา 2560 

รวม อุดหนุน ม.ต้น อุดหนุน ม.ปลาย งบอื่นๆ งบอุดหนุน งบอื่น ๆ 

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษารายหัว 465,500 224,200 489,060.99 1,178,760.99 

เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 114,415 72,856 192,287.30 379,558.30 
เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 59,850 29,500 35,250.00 124,600.00 
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 55,860 27,140 38,680.00 121,680.00 
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 117,040 56,050 214,605.94 387,695.94 
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 33,145.12 33,145.12 
เงินอุหนุน ก.ย.ศ. 25,717.24 25,717.24 
เงินบํารุงลูกเสือ 7,141.19 7,141.19 
ร้านอาหาร - - 89,321 89,321.00 
เงินระดมทรัพยากร - - 676,052.00 676,052.00 
ประกันอุบัติเหตุ 19,950 8,850 28,800.00 
เงินรายได้สวนปาล์ม - 20,000 20,000.00 
เงินรายได้ร้านค้าสวัสดิการ - 20,000 20,000.00 
เงินประกันของเสียหาย 35,553.22 35,553.22 
เงินหลักประกันสัญญา 23,950.00 23,950.00 
ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 1,632.87 1,632.87 
เงินส่งเสริมอาชีพอิสระระหว่างเรียน 3,435.04 3,435.04 
เงิน บกศ. 31,527.70 31,527.70 
เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค - - 0.00 
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รายการงบประมาณ 
งบประมาณปกีารศึกษา 2561 งบเหลือจ่ายปกีารศึกษา 2560 

รวม อุดหนุน ม.ต้น อุดหนุน ม.ปลาย งบอื่นๆ งบอุดหนุน งบอื่น ๆ 

เงินบริจาค (อปท.) - - - 149,452.00 149,452.00 
เงินเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 133,000 59,000 - 192,000.00 
เงินประกันสังคมและเงินสมทบ - - - 1,224.00 1,224.00 

รวม 965,615.00 477,596.00 129,321.00 1,003,029.35 955,685.26 3,531,246.61 
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ตารางที่ 16 โครงการประจําปีการศึกษา 2561  โรงเรียนครนพทิยาคม  ตําบลครน  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบ 
6101 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 96,787 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
6102 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและงานแนะแนว 14,380 นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง 
6103 โครงการฝึกทกัษะมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษ 3,245 นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 
6104 โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 28,126 นางสาวกนกนาฎ คําพุกกะ 
6105 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,225 นางสาวลินดา วิเชียร 
6106 โครงการพัฒนากระบวนวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มคีุณภาพ 16,352 นางสาววัลยา โพธิ์เฮือง 
6107 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้เรียน 29,480 นายมาโนช ประสิทธิ์ 
6108 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 71,784 นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
6109 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,976 นางอุรัตน์ พึ่งพงษ์ 
6110 โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 46,250 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 
6111 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ 34,500 นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์ 
6112 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 30,312 นางสาวกิตติมา จันทร์ลาว 
6113 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครนพิทยาคม 750 นางรุจิรา รัตนะ 
6114 โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน 8,000 นางรุจิรา รัตนะ 
6115 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 36,800 นางรุจิรา รัตนะ 
6116 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 29,920 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 

6117 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 28,170 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 

6118 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 56,000 นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
6119 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 0 นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
6120 โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 213,158 นางรุจิรา รัตนะ 
6121 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 500,000 นายมาโนช ประสิทธิ์ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบ 
6122 ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ 25,000 นางรุจิรา รัตนะ 
6123 โครงการประชุมสัมมนานักเรยีนและผู้ปกครอง 6,600 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
6124 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 6,240 นางสาวสกุลรัตน์ เดโชศาสตร์ 
6125 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ 1,275 นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 
6126 โครงการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชน 30,480 นางมาริสา การะเกตุ 
6127 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบํารุงรักษาสถานที ่ 71,900 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 
6128 โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 250,000 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 
6129 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 23,715 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
6130 โครงการจ้างครูและบุคลากร 478,349 นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์ 
6131 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 81,780 นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์ 
6132 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561-2562 3,090 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
6133 โครงการพัฒนางานฝ่ายงบประมาณและสาธารณูปโภค 271,705 นางอุรัตน์ พึ่งพงษ์ 
6134 โครงการสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 625838.30 นางอุรัตน์ พึ่งพงษ์ 
6135 โครงการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 20,000 นางมาริสา การะเกตุ 
6136 งบกลาง 169062.63 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
6137 หลักประกันสญัญา 33,145.12 นางอุรัตน์  พึ่งพงษ์ 
6138 ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 35,553.22 นางอุรัตน์  พึ่งพงษ์ 
6139 เงินสมทบประกันสังคม 28,800.00 นางอุรัตน์  พึ่งพงษ์ 
6140 งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (เหลือจ่าย) 33,145.12 นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
6141 งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 2561 - นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
6142 เงินประกันของเสียหาย 35,553.22 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 
6143 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 28,800.00 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ 

 รวม 3,531,246.61  
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

  3. กิจกรรมคา่ยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด 
  4. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 S1.1 พัฒนาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 S1.4 พัฒนาและส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 
 S1.5 พัฒนาบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 S1.9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
  ตัวชี้วัด 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ตัวชี้วัด 5 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวชี้วัด 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                               นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (2)        ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที ่1,4,5)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่ 21 - 25   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2561 
                      วันที่  12 - 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

   2. กิจกรรมที ่2  วันที ่ 13 -17   เดือน สิงหาคม      พ.ศ. 2561 
  3. กิจกรรมที ่3  วันที ่  21   เดือน กรกฏาคม     พ.ศ. 2561 
  4. กิจกรรมที ่4  วันที ่  15-30   เดือน กันยายน    พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6101 
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หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา  24 (2)ก าหนดให้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  และ (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  ๆ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (ActiveLearning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  ข้อ 2.5 ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ข้อ 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  และจิต
วิทยาศาสตร์  และข้อ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด  และการสร้างสรรค ์นวัตกรรมเพือ่สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
โรงเรียนครนพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนร าร่องการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา    
ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ และมี จิตร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียน  ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งยังเป็นการประสานความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสู่ความเจริญงอกงามทั้งสติปัญญาและคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์เพือ่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2. เพื่อให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีบรรยากาศเอือ้ต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   190 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  3 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 

  2. ครูร้อยละร้อย 100 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอนมีวัสดุครุภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
  3. นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 
  4.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างาน 

วันที ่19-23  
มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการท างาน 
  2. จัดซื้อครภุัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร ์
  3. จัดซื้อวัสดุฝึกวิทยาศาสตร ์
  4. จัดท าป้ายนิเทศวิทยาศาสตร์  

 
ครั้งที่ 1  
 
ครั้งที่ 2 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกต ุ
น.ส.สกุลรัตน์  เดโชศาสตร์ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
ครั้งที่ 1 
วันที ่ 21 - 25 
พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 2 
วันที่ 12 - 16  
พฤศจิกายน 2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
ครั้งที่ 1 
1-10 ตุลาคม 2561 
ครั้งที่ 2 
1-10 มีนาคม 2562  

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
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สถานทีด่ าเนนิการ  
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  53,621 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องละ 17,000 บาท  
จ านวน 2 เครื่อง  

  34,000 34,000 

2. HDMI Splitter  เครื่องละ 1500 บาท จ านวน 2 
เครื่อง 

  3,000 3,000 

3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 3 เครื่อง ๆ ละ 900  บาท    2,700 2,700 
4. เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล ์0-100°C ยาว 30 ซม. 
(Thermometer, Alcohol 0-100°C) 10 อัน ๆ ละ  
60 บาท 

  600 600 

5บิวเรตแก้วปริมาตร 50 ซีซ.ี(ก๊อกเทฟล่อน)(เอเชีย) 
(Buret) (teflon), Glass 50 cc.)(Asia) 3 อัน ๆ ละ 
650 
บาท 

  1,950 1,950 

6. เรซิ่น 5 กิโลกรัม กิโลกรัม ๆ ละ 600 บาท   3,000 3,000 
7. โซเดียมฟลูออไรด ์(450 กรัม) (Sodium Fluoride 
450 g.) 1 กระปุก ๆ ละ 320 บาท 

  320 320 

8.โซเดียมคลอไรด ์(เกลือแกง) (450 กรัม) (Sodium 
Chloride 450 g.) NaCl (กระปุก) 1 กระปุก ๆ ละ 55 
บาท 

  55 55 

9. โลหะโซเดียม (5 กรมั) (Sodium  Metal 5 g.)  
2 ขวด ๆ ละ  100 บาท 

  200 200 

10. กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) เข้มข้น 12 M (HCl) 
บรรจ ุ250 ซีซ ี (ขวด) 2 ขวด ๆ ละ 75 บาท 

  150 150 

11. ทรานซิสเตอร์ 100 ตัว ๆ ละ 10 บาท   1,000 1,000 
12 ตัวต้านทาน 200 ตัว ๆ ละ  5 บาท   1,000 1,000 
13. LED 50 ตัว ๆ ละ  10 บาท   500 500 
14. ไดโอด  50 ตัว ๆ ละ  5 บาท   250 250 
15. ตัวเก็บประจุ  50 ตัว ๆ ละ  5 บาท   250 250 
16.ชุดคิท 10 ชุด  ๆ ละ 100 บาท   1,000 1,000 
17. ป้ายไวนิลขนาด 1.0x1.2 เมตร 6 ผืน ๆ ละ 216 
บาท 

  1,296 1,296 



59 
 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
18. กระดาษ A4  15 ห่อ ๆ ละ 130 บาท   1,950 1,950 
19. กระดาษสร้างแบบ 200 แผ่น ๆ ละ 2 บาท   400 400 
20. หลอดแก้วปลายเปิด 16X150 มม. (Opened rods 
16x150 mm.) 50 อัน ๆ ละ 45 บาท 

  2,250 2,250 

21. บอร์ด microbot  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 2,140 บาท   4,280 4280 
22. คู่มือ MicroBit Visual Guide 1    108 108 
23. หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์   208 208 

รวม   60,467 60,467 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning 
2. ร้อยละของครูจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนต้ังแต่
ระดับ 2  ขึ้นไป 
4.ร้อยละของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร ์
5. ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตาม
แผน 

100 
 

100 
 

50 
 

80 
 

80 

1.ตรวจสอบแผนการ
สอน/สังเกตการสอน 
2.ประเมินสภาพ
ห้องเรียน 
3. ตรวจสอบ ปพ.5 
 
4. ประเมินเจตคติ 
 
5. ตรวจนับวัสดุ
ครุภัณฑ ์

1.แบบสังเกตการสอน 
/บันทึกหลังสอน 
2.แบบประเมนิ
ห้องเรียน  
3. ปพ.5  
   
4.แบบวัดเจตคติ 
 
6. ทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑ ์
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กิจกรรมที ่2 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกิจกรรมนอกห้องเรียน 
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร ์

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   190 คน 
ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  3 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรับความรู้จากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์

  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างาน 

วันที ่19-23  
มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการท างาน 
  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
  3. เตรียมกิจกรรม 
  4. จัดกิจกรรม 
      4.1 กิจกรรมแก้ปญัหาสะเต็มศึกษา 
      4.2 ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ 
      4.3 กิจกรรมหุ่นยนต์  

 
13-17 สิงหาคม 
2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกต ุ
น.ส.สกุลรัตน์  เดโชศาสตร์ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
20-25 สิงหาคม 
2561 
 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

20-25 สิงหาคม 
2561 
 
  

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   7,400  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
1. มอร์เตอร์ 6-9 V 20 ตัว ๆ ละ 100 บาท    2,000 2,000 
2. ไม้เสืยบลูกช้ิน 5 ถุง ๆ ละ 20 บาท   100 100 
3. ถ่าน 9 โวลต์ 20 ก้อน ๆ ละ 45 บาท   900 900 
4. ขั้วต่อถ่าน 9 V 20 อัน ๆ ละ 15 บาท   300 300 
5. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 2 ห่อ ๆ ละ 150 บาท   300 300 
6. รางวัลการประกวด  2,000  2,000 
7. ไม้ไอศกรีม ห่อละ 5 บาท 20 ห่อ   100 100 
8. อุปกรณ์สะเต็มศึกษา 10 ชุด ๆ ละ 200 บาท   2,000 2000 

รวม  2,000 5,400 7,400 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมชมหรือ
แข่งขัน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจ 

80 
80 

1.นับจ านวนนักเรียน 
2.สอบถามความพึง
พอใจ 

1.บัญชีลงเวลา 
2. แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที ่3 ค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรยีนสามารถคิดสร้างสรรค์และออกแบบแก้ปัญหาได ้
 2. เพื่อให้นักเรยีนสามารถสรา้งผลงานจากการออกแบบโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมได้ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

  1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   50 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  6 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมคีวามสามารถในการออกแบบแก้ปัญหาสะเต็มศึกษา 

  2. นักเรียนสามารถสร้างผลงานและน าเสนอผลงานจากปัญหาสะเต็มศกึษา 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างาน 

วันที ่19-23  
มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการท างาน 
  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
  3. เตรียมกิจกรรม 
  4. จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด 
       
 

 
13-17 กรกฎาคม 
2561 
 
21 กรกฎาคม 2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกต ุ
น.ส.สกุลรัตน์  เดโชศาสตร์ 
นายมาโนช ประสิทธิ ์
นางอุรัตน์  พึ่งพงษ์ 
นางสาววัลยา โพธ์ิเฮือง 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
21-30 กรกฎาคม 
2561 
 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

21-30 กรกฎาคม 
2561 
 
  

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 12 อ.สวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ   21,020  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 3 ค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด 
1. ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 56 คน    2,800  2,800 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 56 คน    3,920  3,920 
3. ค่าตอบแทนสถานที ่ 3,000   3,000 
4. ค่าเช่าเหมารถ 1 วัน ๆ ละ 5,000  5,000  5,000 
5. อุปกรณ์สะเต็มศึกษา 10 ชุด ๆ ละ 500 บาท   5,000 5,000 
6. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 2 ห่อ ๆ ละ 150 บาท   300 300 
7.รางวัล  1,000   
     

รวม 3,000 12,720 5,300 21,020 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละของจ านวนนักเรียนตาม
เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ร้อยละของนักเรียนมคีวามสามารถใน
การออกแบบแก้ปัญหาสะเต็มศึกษา 
3.ร้อยละของนักเรียนสามารถสร้าง
ผลงานและน าเสนอผลงานจากปัญหาสะ
เต็มศึกษา 
4. ความพึงพอใจของนักเรียน 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ระดับมาก 

นับจ านวน 
 

ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
สอบถามความพึง
พอใจ 

บัญชีลงเวลา 
 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
แบบสอบถามความพึง

พอใจ 
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กิจกรรมที ่4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มคีวามสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและ 
ความสนใจ 
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   10 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  3  คน 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 1. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนได้รับรางวัลจากผลงานท่ีส่งเข้าประกวด แขง่ขัน 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างาน 

วันที ่19-23  
มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  1.รับสมัครนกัเรียน 
  2. ฝึกทักษะวิชาการ 
  3. ส่งเข้าแข่งขัน 
       
 

 
16-30 พฤษภาคม 
2561 
1-30 กันยายน 
2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกต ุ
น.ส.สกุลรัตน์  เดโชศาสตร์ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1-10 ตุลาคม 2561 
 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
1-10 ตุลาคม 2561  

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ   7,900  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสรมิความสามารถพิเศษทางวิชาการ 
1. ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จ านวน 10 คน    1,200  1,200 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  240 บาท จ านวน 3 คน    720  720 
3. ค่าวัสดุฝึก   5,000 5,000 
4. ค่าเช่าเหมารถ 1 วัน ๆ ละ 1,000  1,000  1,000 
     

รวม  2,900 5,000 7,900 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร ์
 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัล 

100 
 
 

80 

1.ประเมินความรู้
ทักษะก่อนและหลัง
ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจนับรางวัล 

1. แบบประเมิน 
 
 
2.แบบบันทึก 

 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น 

 3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน และเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรมให้ชุมชนและสังคมต่อไป 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  พัฒนาการปฏิบตัิงานกองทนุกู้ยืมเพื่อการศกึษาและงานแนะแนว                

  1. กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   2. กิจกรรม  ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  3. กิจกรรม  รณรงคก์ารศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   S 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานคณุภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด ข้อ1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                       วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 ตัวชี้วัด ข้อ3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานแนะแนว 
                               นางสาวประมวลพร   นุ้ยตั้ง 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมที่ 1, 2 )    ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที ่3)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่  12    เดือน    มิถุนายน          พ.ศ. 2561 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที ่   1-31    เดือน   พฤษภาคม         พ.ศ. 2561 

  3. กิจกรรมที ่3  วันที ่   29-31   เดือน    มกราคม           พ.ศ. 2562 
 
 
หลักการและเหตุผล 
        ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่ง
หมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ข้อ 2.10 ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นรูปธรรม           
งานแนะแนวเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขให้ผู้เรียน ได้
พัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ งานแนะแนวและงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงมีความจ าเป็นใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และให้บริการด้านต่างๆ แก่นักเรียน เพื่อพัฒนางานแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 
 

รหัสโครงการ 6102 
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กิจกรรมที ่ 1 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์งานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศกึษา 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนกองทุนกู้ยืมพ่ือการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม   20 คน 
2. ครูผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม  1 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. ให้บริการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง 

 26 มีนาคม 2561 
 

นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   1.  ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
   2. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน 

 
15 พฤษภาคม 2561 
 

 
นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 
21 พฤษภาคม 2561 

 
นางสาวประมวลพร นุ้ยต้ัง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 น าผลจากการสอบถาม สมัภาษณ์และแบบ
ประเมินมาพัฒนางานตามที่เสนอแนะ 

 
1-30  ธันวาคม 2561 

 
นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   7,090   บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษาและงานแนะแนว   . 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. กระดาษ A4  5 ห่อ ๆ ละ 130 บาท   650 650 
2. ตลับหมึก HP 703 ด า 4 กล่องๆละ 400 บาท   1,600 1,600 
3. ตลับหมึก HP 703 สี 4 กล่องๆละ 400 บาท   1,600 1,600 
4. ตะกร้าลวดเคลือบพลาสติกใส่เอกสาร 1ช้ัน เบอร์ 
400 
จ านวน 3 ชิ้น ๆละ 80 บาท 

  240 240 

5. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์  3,000 - 3,000 
รวม - 3,000 4,090 7,090 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 

1. สอบถาม  
สัมภาษณ ์
2. ประเมิน
โครงการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมนิโครงการ 
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กิจกรรมที ่ 2   ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
กองทุน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครผูู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม  1 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. ครูผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
    

 26 มีนาคม 2561 
 

นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   1.  เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

 
9  พฤษภาคม 2561 
 

 
นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 
14 พฤษภาคม 
2561 

 
นางสาวประมวลพร นุ้ยต้ัง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
 รายงานผล 

 
19 พฤษภาคม 
2561 
 

 
นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  5,000  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษาและงานแนะแนว   . 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนา  5,000  5,000 
     
     
     
     

รวม  5,000  5,000 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วม
ประชุมพัฒนาการใช้ระบบปฏิบัติงาน
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รอ้ยละ 100 

 
- 

แบบรายงาน แบบรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

กิจกรรมที ่ 3  รณรงค์การศกึษาต่อของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศกึษาปีที่ 3   
                  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อรณรงค์การศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการแนะแนวศึกษาต่อในชั้นม.1 และ ม.4 
2. นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการเขา้ศึกษาต่อร้อยละ 80  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนครนพิทยาคม 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง
กิจกรรม 
   - จัดท าโครงการและเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
    

 26 มีนาคม 2561 
 

นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   1.  จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสเรื่องขอเข้าแนะแนวการศึกษา
ต่อ 
   2. จัดท าเอกสารแผ่นพับโรงเรียน 
   3. แนะแนวการศึกษาต่อโดยครูแนะแนว 
 
  4. สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ม.3,                        
      ม.6 

 
18  มกราคม 2562 
 
 
21  มกราคม 2562 
29-31 มกราคม    
                2562 
1  มีนาคม  2562 

 
นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 
นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 
1  มีนาคม  2562 

 
นางสาวประมวลพร นุ้ยต้ัง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
รายงาน  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
4-8 มีนาคม 2562 

 
นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  2,290  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษาและงานแนะแนว   . 
กิจกรรมที่ 3 รณรงคก์ารศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขต
พื้นที่   
                บริการ 
1. ค่าเดินทางในการแนะแนว  1,000 - 1,000 
2. ป้ายไวนิล 2 ตารางเมตรๆ ละ180 บาท(รับสมัคร
นักเรียน) 

  360 360 

3.  กระดาษ A4 1 ห่อ ๆละ 130 บาท   130 130 
4. ตลับหมึก HP 703 ด า 1 กล่องๆละ 400 บาท   400 400 
5. ตลับหมึก HP 703 สี 1 กลอ่งๆละ 400 บาท   400 400 

รวม  1,000 1,290 2,290 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามแผนการรับ
นักเรียนทีว่างไว้ 

จ านวนนักเรียน
ที่เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1และ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 80 

ตรวจนับจ านวน
นักเรียน 

บันทึกการรับนักเรียน 

 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและมีประสทิธิภาพ 
2. ผู้ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 3. นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนครนพิทยาคมตามแผนการรับนักเรียนที่วางไว้   
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 
  

โครงการ  ฝึกทักษะมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

   2. กิจกรรม Christmas day 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.1 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการ
ทดสอบ 
                                   ระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
สนองมาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
                               แตล่ะระดับชั้น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 
 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่(กิจกรรมที่ 1 )    ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที่ 2 )   
ระยะเวลาด าเนินการ  

    
    กิจกรรมที ่1 วันที ่  15  ก.ย.2561   ถงึ 30 ก.ย. 2561 

   กิจกรรมที ่2 วันที ่  24 ธ.ค.2561   ถึง 28 ธ.ค 2561 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ,2551 : 2) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี 
เจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ 
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ สาระภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนครนพิทยาคมจึงจัดให้มีโครงการฝึกทักษะมุ่งพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาต ิกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6103 



76 
 

 

กิจกรรมที ่1  : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม   นางสาวขนิษฐา ดว้งนิล 
วัตถุประสงค ์  

1.เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาทางประเทศ 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในทางถูกต้อง 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม     3  คน 
2.ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  3  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความภูมิใจในความสามารถและผ่านเกณฑ์การแข่งขนั 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

26  มีนาคม 2561 
 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   -ประชุมวางแผนการคัดเลอืกรายการแข่งขัน 
  -คัดเลือกนักเรียน 
  -ฝึกซ้อม  

 
1 ก.ย.2561 
1 ก.ย .2561 
15-30 ก.ย.2561 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  -แข่งขันทักษะวิชาการ 

 
15-30 ก.ย.2561 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
1 ต.ค.2561 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ    1,440  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ฝึกทกัษะมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที ่1 แข่งขันทักษะวิชาการ 
1.ค่าอาหาร ครแูละนักเรียน 6 คน จ านวน 2 วันๆละ 
120 บาท 

 1,440  1,440 

รวม  1,440  1,440 
 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.นักเรียนมผีลการแข่งขันรางวัลเหรียญ
ทองอย่างน้อย 
 

1 รายการ 
 
 

1.แข่งขันทักษะ
วิชาการ 
 

1.ผลการแข่งขนัทักษะ
วิชาการ 
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กิจกรรมที ่2  : กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม   นางสาวขนิษฐา ดว้งนิล 
วัตถุประสงค ์  

1.เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางภาษา 
3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม    200  คน 
2.ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  18  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 (มาก) 
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

26  มีนาคม 2561 
 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   -ประชุมวางแผนการจัดรูปแบบกิจกรรม 
  - ส ารวจการแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง 
  -แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสนิการแสดง 
  -ฝึกซ้อม  
  -ด าเนินการแสดงบนเวท/ีประกวด 

 
20 ธ.ค.2561 ถึง 
28 ธ.ค.2561 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  -ประเมินความพึงพอใจ 
 -ตัดสินการประกวดการแสดง 

 
28 ธ.ค.2561 
 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
30 ธ.ค.2561 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   1,805  บาท 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ฝึกทกัษะมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
- แผ่นโฟมบอร์ด 5 มล. 4*8 ฟุต แผ่นละ 185 บาท 
จ านวน 2 แผ่น 
- สีสเปรย ์กระป๋องละ 85 บาท 3 กระป๋อง 
-กระดาษสี คละสี 10 แผ่น แผ่นละ 10 บาท 
-กระดาษ A4 1รีม 

   
370 

 
255 
100 
80 

 
370 

 
255 
100 
80 

2.ค่าของรางวัลประกวดการแสดง รางวัลที ่1,2,3  1,000  1,000 
รวม  1,000 805 1,805 
 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับ ดี 1.ประเมินความ
พึงพอใจ 
 

1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพ่ิมขึน้ 
2. นักเรียนมส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางภาษา 

 3.นักเรียนได้เรียนรูวั้ฒนธรรมของเจ้าของภาษาและมีเจตคติท่ีดี   
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
            1. กจิกรรม พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานที ่    1. คุณภาพผู้เรียน  
           ตัวชี้วัด       1.1 ข้อที่ 1   ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณตาม 
                                เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
           ตัวชี้วัด       1.1 ข้อที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
                                 ความคิดเห็นและแก้ปัญหา    
                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานห้องสมุด  
                                นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ 
 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที ่1 )   
ระยะเวลาด าเนินการ  
            1. กจิกรรมที่ พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
                           กิจกรรมที่ 1.1 ตลาดนัดหนังสือ วันที ่  30 พ.ค.61 , 27 มิ.ย.61 , 25 ก.ค61 , 
                                            29 ส.ค.61 , 26  ก.ย.61  
                 กิจกรรมที่ 1.2 ยอดนักอ่าน  ตลอดภาคเรียนที1่ ปีการศึกษา 2561 
                กิจกรรมที่ 1.3  วางทุกงาน อ่านทุกคน ทุกวันพฤหสับดี (10นาที) ช่วงเข้าแถวหน้า 
                                              เสาธงตอนเช้า  24 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

      กิจกรรมที่ 1.4  สัปดาห์ห้องสมุด วันที ่20 -23  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2561 
                 กิจกรรมที่ 1.5  จัดซื้อหนังสือเพื่อหนู วันที ่  11-15   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 
                 กิจกรรมที่ 1.6 แข่งขันหนังสอืเล่มเล็กงานทักษะศิลปะหัตกรรมครั้งที่ 68 เดือน  
                                   กันยายน พ.ศ. 2561  
 

หลักการและเหตุผล 
        สังคมโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็วในทุกด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ของมนุษย ์ทั้งในด้านความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มนุษย ์จึงต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ผลกระทบต่อด้านการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลัก ของสถานศึกษา เพราะ
จะต้องสร้างและพัฒนาเด็กไทย ให้เป็นคนดีคนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมไทยและสังคม โลกอย่างเป็นความสุข 
[4] เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู ้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างม ีคุณภาพ [5] การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561)มีเป้าหมายหลักสามประการ คอื 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู ้ของคน
ไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม ของ
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ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด การศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ
คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ่2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ่3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม ่และ 4) พัฒนาคุณภาพ การ บริหารจัดการใหม ่

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จาเป็น
ส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนา
สติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบั นการอ่ านหนั งสื อของคนไทย เป็นกิ จกรรมที่ ไ ม่
แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
อ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้องมี
การปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการ
ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนครนพิทยาคม เห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
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กิจกรรมที ่1 พัฒนาห้องสมดุและส่งเสริมการอ่าน 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ 
วัตถุประสงค ์  
          1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
           2. นักเรียนมนิีสัยรักการอ่าน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม  200    คน 
          เชิงคณุภาพ   
              1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

25-31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 
 
 
 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  กิจกรรมที่ 1.1ตลาดนัดหนังสือ  
 
 
 
  กิจกรรมที่ 1.2 ยอดนักอ่าน           
 
 
  กิจกรรมที่ 1.3  วางทุกงาน อ่านทุกคน  
 
 
  

30 พ.ค.61 , 
27 ม.ิย.61 , 25 
ก.ค.61,  29 ส.ค.61, 
26 ก.ย.61  
 
ตลอดภาคเรียนที่1 ปี
การศึกษา 2561 
 
24 พ.ค.61 – 
28 ก.พ. 62 
ทุกวันพฤหัสบดี 
(10นาที) ช่วงเข้าแถว
หน้าเสาธงตอนเช้า 

นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 
 
 
 
นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 
 
ครูทุกกลุม่สาระ  
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมที่ 1. 4  สัปดาห์ห้องสมุด  
    
  กิจกรรมที่ 1.5  จัดซื้อหนังสือเพื่อหนู  
 
  กิจกรรมที่ 1.6 แข่งขันหนังสือเล่มเล็กงานทักษะ  
                    ศลิปะหัตกรรมครั้งที่ 68 

วันที ่21 -23 ส.ค. 61 
 
11-15  มิ.ย.  61 
 
ก.ย. 61 

นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 
นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 
นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

20-28 ก.พ. 62 
 

นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

4-8 มี.ค. 62 
 

นางสาวกนกนาฎ ค าพุกกะ  
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
         โรงเรียนครนพิทยาคม  
 
 
งบประมาณ  13,965 บาท  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
1ค่าหนังสือพิมพ์( ทั้งหมด 10 เดือน)   3,100 3,100  
2.ค่าหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดจ านวน 23 เลม่    3,985 3,985 
3.ค่ากระเป๋าเครื่องเขียน จ านวน 40 ใบ    2,400  2,400 
4.ค่าเอกสาร จ านวน200 เล่ม  ๆ ละ5บาท    1,000 1,000 
5. ภายไวนิลงานสัปดาห์ห้องสมุด    600 600 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน7 คน   840  840 
7. สีไม้ระบายน้ า24 สี FABER CASTELL 2 กล่อง    500 500 
8. กระดาษร้อยปอนด์ A4 1 แพ็ค    200 200 
9. สติ๊กเกอร์ใส A4 1 แพ็ค    200 200 
10. กระดาษแข็งอย่างดีแผ่นใหญ่ 2    40  40 
11. คัตเตอร์ ขนาดใหญ่ 2 เล่ม    70 70 
12. กรรไกร 8 นิ้ว KTV 2 ด้าม    130 130 
13. กาว2หน้าอย่างบาง1/2 นิ้ว 3 เอ็ม 4ม้วน    120 120 
14. ปากกด าซึม 6 ด้าม    180 180 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
15. บัตรประจ าตัวห้องสมุด 100 แผ่น 2ห่อ   400 400 

16. กบเหลาดินสอตั้งโต๊ะ    125 125 

17. กาวน้า UHU 50 ml. 4หลอด   146 146 
18.กาวแท่งสติ๊กโก้ ยู้ฮู 40 กรัม    90 90 
19. ค่าถ่ายเอกสารสมุดบันทึกการอ่าน 200 เล่ม   1,000  1,000 
20.คอมพิวเตอร์ 3 in 1    13,000  13,000 

รวม  1,840 26,286 28,126 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

 1.ร้อยละของนักเรียนเข้าใช้บริการและ 
เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด 
 
  2.ระดับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
 
  3. ความพึงพอใจต่อใช้บริการและ 
เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมดุ 

70 
 
 
ระดับ 4 (มาก) 
 
ระดับ 4 (มาก) 
 

1.นับจ านวน 
 
 
2.สอบถาม 
 
3.สอบถาม 
 

1.บัญชีลงเวลา 
 
 
2.แบบสอบถาม 
 
3.แบบสอบถาม 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
            1 นกัเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง 
            2 นกัเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
            3. เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพฒันาสติปัญญาของคนในชุมชนและสังคม 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1. กิจกรรม  พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง 

   2. กิจกรรม  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  3. กิจกรรม  สร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัด 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ตัวชี้วัด 2 การจัดการเรียนการสอนทีย่ึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                               นางสาวลินดา วิเชียร 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที่ 1,2,3) 
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที ่15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

  3. กิจกรรมที ่3  วันที ่1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า“ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ” และในวรรคสอง
ที่ว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร  ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญญาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” 
 ดังนั้นโรงเรียนครนพิทยาคมได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บนพื้นฐานความพอเพียง สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6105 
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กิจกรรมที ่1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่นบนพื้นฐาน 
                ของความพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา รัตนะ 
วัตถุประสงค์   

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
สภาพแวดล้อม และความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความพอเพียง 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

ครูโรงเรียนครนพิทยาคมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 18 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

วิชาเรียนที่มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความ
พอเพียง ร้อยละ 70 

 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

21 มีนาคม 2561 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางรุจิรา รัตนะ 
 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   จัดท าเอกสารการพัฒนาหลักสูตรตามกลุม่สาระ
การเรียนรู/้ วิชา 

 
26 มีนาคม –  
1 พฤษภาคม 2561 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 
22 มีนาคม 2562 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   วิเคราะหต์ิดตาม ประเมิน ปรับปรุงแผนการ
ท างานและรายงานผลการพัฒนา 
 

29 มีนาคม 2562 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางรุจิรา รัตนะ 
 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  6,100 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานความพอเพียง สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

1. กระดาษ A4 8 ห่อๆ ละ 125   1,000 1,000 
2. ค่าเอกสาร จ านวน 34 เล่ม  ๆ ละ 150 บาท  5,100  5,100 

รวม  5,100 1,000 6,100 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับการ
เปลี่ ยนแปลงทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม 
วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บน
พื้นฐานของความพอเพียง 

ร้อยละ 100 ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 

 
 

แบบประเมินการใช้
หลักสูตร 
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กิจกรรมที ่2  จัดกระบวนการเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน      
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวลินดา วิเชียร 
วัตถุประสงค์   

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านจ านวน 198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคมรว่มจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

จ านวน  18  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 

 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

26 มีนาคม 2561 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวลินดา วิเชียร 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   จัดกระบวนการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค ์

 
15 พฤษภาคม 
2561 

 
ครูผู้สอน 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
10 ตุลาคม 2561 
15 มีนาคม 2562 

ครูผู้สอน 
นางสาวลินดา วิเชียร 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
20 มีนาคม 2562 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวลินดา วิเชียร 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  125 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานความพอเพียง สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 2  จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน      

1. กระดาษ A4 1 ห่อๆ ละ 125   125 125 
รวม   125 125 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม ตอบสนอง
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 1.สอบถาม 
2.นับจ านวน 

 

1.แบบสอบถาม 
2.บัญชีลงเวลา 
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กิจกรรมที ่3 สร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ      
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวลินดา วิเชียร 
วัตถุประสงค์   

เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ                 
จ านวน 198 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนจบการศึกษาและเลือกเรียนในวิชาที่สนใจตามความถนัด ร้อยละ 80 
 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ

 25 มีนาคม 2561 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
งานแนะแนว 
นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - ประเมินเจตคติในการเลือกศึกษาต่อ/ ประกอบ
อาชีพ 
- สอบถาม 

 
20 มีนาคม 2562 

 
นางสาวประมวลพร นุ้ยต้ัง 

3.ขั้นประเมินผล 
  ประเมินผลและรายงานผลลการด าเนินงาน 
   

 
25 มีนาคม 2562 

 
นางสาวประมวลพร นุ้ยต้ัง 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

31 มีนาคม 2562 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวประมวลพร นุ้ยต้ัง 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  -  บาท 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 

  1. กิจกรรมพฒันากระบวนการและหลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน s1.8 พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มคีวามเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการวัด
และประเมินผล 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการตรวจสอบและการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที ่3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัลยา  โพธิ์เฮือง งานทะเบียนและวัดผล 
                                
ลักษณะโครงการ   ใหม ่(กิจกรรมที่......)    ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที ่1)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1   ครั้งที่  1  วันที ่ 24 กันยายน 2561  - 12 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561  
                       ครั้งที่  2  วันที ่ 1 มีนาคม 2562      -   5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
                        

หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545 และ(ฉบบัที่ 3)
พ.ศ.2553 มาตรา 24  การวัดและประเมินผลการเรียนเปน็กระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พฒันาคุณภาพผู้เรียน  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศทีแ่สดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  รวมทั้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้้เรยีนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนครน
พิทยาคม ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความ มั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผู้เรียน  พัฒนาความก้าวหน้า  ด้านความรู ้ ทักษะ  กระบวนการ คุณธรรม  และค่านยิมอันพึงประสงค ์ 
ดังนั้น  การวัดและประเมินผล  จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย  เน้นการปฏิบัติให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ เป็นรายภาคเรียน   เพือ่น า
ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   พัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้รวมทั้งน าผลการประเมินรายปีไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช้ันหรือจบการศึกษา    
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนครนพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
มาตรฐาน   
 
 
 

รหัสโครงการ 6106 
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กิจกรรมที ่1  กิจกรรมพัฒนากระบวนการและหลักฐานการวัดและประเมินผลผูเ้รียนให ้
มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาววัลยา  โพธิ์เฮือง 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อพัฒนากระบวนการและหลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  18  คนเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนากระบวนการและหลักฐาน 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

2. ความถูกต้องของเอกสารทางการวัดและประเมินผลของผู้เรียนมีความถูกต้องร้อยละ 
 92 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. ระดับคุณภาพและมาตรฐานของกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนอยู่ในระดับ 4 
 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

26 มีนาคม 2561 
 

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและนางสาววัลยา   
โพธ์ิเฮือง 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   -จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 1 
    
   -จัดท าเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 และ
ตรวจสอบ 
    
 
   -จัดท าเอกสารปพ.6 ภาคเรียนที่ 1และตรวจสอบ 
  
   -จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 2 
    
   -จัดท าเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 และ
ตรวจสอบ 
    
 
   -จัดท าเอกสารปพ.6 ภาคเรียนที่ 2และตรวจสอบ  
 

 
24 กันยายน  2561  

                        
5 ตุลาคม 2561 
    
 
8 ตุลาคม 2561 
        
25 กุมภาพันธ์ 2562        
 
4 มีนาคม 2562  
 
 
11 มีนาคม 2562 

 
นางสาววัลยา   
โพธ์ิเฮือง 
ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
และหัวหน้างานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
งานทะเบียนวัดผลและครู
ที่ปรึกษา 
นางสาววัลยา   
โพธ์ิเฮือง 
ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
และหัวหน้างานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
งานทะเบียนวัดผลและครู
ที่ปรึกษา 



96 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
-จัดท าและตรวจสอบเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 ของ
นักเรียนม.3และม.6 
 

25 มีนาคม 2562- 5 
เมษายน 2562 

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและนางสาววัลยา   
โพธ์ิเฮือง 

 
3.ขั้นประเมินผล 
  - ประมวลผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อสอบวัดผล 
  - ประมวลผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร ปพ.1,2,3,5และปพ.6 
 

 
5 เมษายน 2562 

 
คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและนางสาววัลยา   
โพธ์ิเฮือง 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์และปรับปรุง
แผนการท างาน 

 
5 เมษายน 2562 

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและนางสาววัลยา   
โพธ์ิเฮือง 
 

 
 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 
งบประมาณ  16,352 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนากระบวนการและหลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน  
1. ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ขาวด าเลเชอร์ BROTHER HL-
L2375DW  8000x1 

  8,000 8,000 

2. ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.1 7x61 x3  1,281  1,281 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนากระบวนการและหลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน  
3.ค่ากระดาษปริ้นปพ.5และปพ.6 กระดาษ A4 I dea 
work 80 แกรม 125x40 

  5,000 5,000 

4.ค่ากระดาษการ์ดขาว 150 แกรม A4  100x4   400 400 

5.ค่าซองน้ าตาล A4 สีเข้มไม่ขยายข้าง 4x100   400 400 

6.ค่าตรายางวันที่(หมึกในตัว)155x1   155 155 

7.ค่าสก็อตเทปใส 3M 1 นิ้ว 30x2    60 60 

8.ค่าไส้แฟ้ม 100 ไส้ ตราช้าง 120x3   360 360 

9.ค่าหมึกเติมแท่นประทับตา 12x3   36 36 

10.ค่ากาว TOA 16 ออนซ์ 45x2    90 90 

11.ค่ากระดาษท าเกียรติบัตรขอบทอง A4 ราคา 285x2   570 570 

รวม  1,281 15,071 16,352 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

3. 1. ระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

4.  
5. 2. ร้อยละความถูกต้องของเอกสาร

ทางการวัดและประเมินผลของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับ 4 
 
มีความถูกต้อง
ร้อยละ92 
 

1.นับจ านวนจุด
ผิดพลาดของ
ข้อสอบ 
2.ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

1.แบบบันทึกการ
ตรวจทานข้อสอบ 
 
2.แบบตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสารทางการ
วัดและประเมินผลของ
ผู้เรียน 

 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
          1. โรงเรียนครนพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในจังหวัดชุมพร 
 2. เอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคมนักเรียนสามารถน าไปใช้สมัครเรียนต่อและ
น าไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพได้ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  พัฒนาปฏิบัตริะบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผูเ้รียน 
   1. กิจกรรม  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   2. กิจกรรม  ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S4.1 ใช้เทคโนโลยจีดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัด  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการ 
จัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ กระบวนการคิด การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาโนช ประสิทธิ์ 
                               งานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมที่ 1-2 )    ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  

1. กิจกรรมที่ 1  วันที ่21-31    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561    
  2. กิจกรรมที ่2  วันที ่21        เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 

 
หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการเรียนรู้ต้องจัด
เนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวน 
การคิด การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท า
เป็นแก้ปัญหาเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจรยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้สอนต้อง
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้
ปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที ่
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมพิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
เช่นการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ ( Computer Based Learning ) และการเรียนรู้บนเว็บ ( Web – based 
Learning ) เป็นต้นปัจจุบันการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสื่อที่มีความส าคญมากส าหรับ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน และเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของบุคคลากรในโรงเรียนที่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้
เอาไว้เพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะให้ครู และบุคคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชาตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า  และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนนอกห้องเรียนได้การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายดังกล่าวนี้  จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะไปได้รวดเร็วกว่าการเรียนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 

รหัสโครงการ 6107 
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กิจกรรมที ่1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายมาโนช ประสิทธิ์ 
วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้นักเรียนใช้บริการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการเรียน 
  2. เพื่อให้นักเรียนใช้สื่อการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม 198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 18 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          1. ครูสามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
          2. ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
  -ส ารวจความต้องการ 
 - เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
   

26 มีนาคม 2561 
 

นายมาโนช ประสิทธิ ์

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   -ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
21 พฤษภาคม 
2561 

 
 

3.ขั้นประเมินผล 
-ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
30 พฤษภาคม 
2561 

 
 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) พฤษภาคม 2561  
 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิยาคม 
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งบประมาณ  29,480  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ  พัฒนาปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- Switches-Hubs TP- Link  10/100/1000  
จ านวน 2 ตัว  
- หมึกเติม 1 ชุด มี 4 สี จ านวน 4 ชุด  
- หมึก Samsung Toner รุ่น ML – 285 1 ND 
 จ านวน 1 ตลับ  
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 I dea Woek 80 แกรม 
จ านวน 20 ห่อ  
- ฮาร์ดดิส 500GB  WESTERN DIGITAL BLUE 500GB 
WD5000AAKX จ านวน  2 ลูก ส าหรับการซ่อม
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 

  
 

 
6,400 

 
4,000 
4,000 

 
2,500 

 
2,580 

 
 
 
 

รวม   19,480    
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กิจกรรมที ่2 ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณค์อมพิวเตอร ์
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายมาโนช ประสิทธิ ์
วัตถุประสงค์   

1) เพื่อให้นักเรยีนได้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนอย่างพอเพียง 
2) เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม  198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 18 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
          1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ  พัฒนาปฎิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2 ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1.ค่างบส ารองซ่อม    10,000  

รวม   10,000  
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1 จ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
2 ร้อยละ 80 ของการเรียนที่มีผลงานตาม
หลักสูตร 
3 ร้อยละ 80 ของการเรียนที่มีผลงาน
สร้างสรรค์จากการใช้คอมพิวเตอร ์

 1. ตรวจนับ 
2. ตรวจนับ 
 
3. ตรวจนับ 

1. แบบลงทะเบียนครุภัณฑ ์
2. แบบบันทึกผลงาน 
 
3. แบบบันทึกผลงาน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ 
เรียนการสอนของผู้เรียน 
 2. นักเรียนมทัีกษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง 
ต่อเนื่อง 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  1. กิจกรรม  ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
   2. กิจกรรม  กีฬาภายใน 

  3. กิจกรรม  กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 
                           S1.1พัฒนาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงกว่าคะเเนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
                           S1.2พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที ่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่(กิจกรรมที่......)    ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที่ 1,2,3)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่ 1        เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.2561 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที ่ 12-13  เดือน    กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

  3. กิจกรรมที ่3  วันที ่ 13-17  เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสรมิพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณด์้านต่างๆ และ
แผนพัฒนาทางการศึกษา นโยบายสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีตประเพณี 
สิ่งแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และสุขภาพของคนเป็นอยา่งยิ่ง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ มุ่งให้
ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและจิตวิญญาณ อันจะท าให้คนมีสุขภาพดีอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย
และได้พัฒนาการ เรียนรู้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6108 
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กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
วัตถุประสงค์   

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมทุกคนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการออกก าลังกาย 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198 คน 
2.ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 18 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 100 
2.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมได้เล่นกิจกรรมออกก าลังกาย ร้อยละ 80 

 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

21 มีนาคม 2561 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   จัดซื้อวัสดุอุปกร์ จ้างช่าง 

 
1 มิถุนายน 2561 

นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
5 มิถุนายน 2561 

 
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

10 มิถุนายน 2561  
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  13,884  บาท 
 

ที่ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์  

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด2นิ้วจ านวน3เส้น 
-  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด1.5นิ้วจ านวน5เส้น 
- ลวดเช่ือม1กล่อง 
- สีและน้ ายาผสมส1ีชุด 
- ตาข่ายฟุตซอล 2 ผืน 
- ค่าแรงท าประตูฟุตซอล 2 ประตู 

  
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

 

 
3,084 
3,650 
150 
1,000 
3,000 
 

 
3,084 
3,650 

150 
1,000 
3,000 
3,000 

รวม  3,000 10,884 13,884 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพที่ร่างกาย
แข็งแรง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เล่นกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย  

3.  

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 

1ตรวจสุข
ประจ าป ี
บันทึกการเล่น
กิจกรรม 

1.แบบบันทึกการตรวจ 
 
2.แบบบันทึก 
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กิจกรรมที ่2 กีฬาภายใน 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
วัตถุประสงค์  

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198  คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 18 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                     1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมเข้าร่วมกีฬาภายใน ร้อยละ 100 
  2.นักเรียนได้เล่นกีฬาร้อยละ 80 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

21 มีนาคม 2561 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   จัดโปรแกรมการแข่งขัน 
   แข่งขันตามโปรแกรม 

12-13 กรกฎาคม
2561 
 

 
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

16-20 กรกฎาคม
2561 
 
 

 
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

23-27 กรกฎาคม
2561 
 
 

 
นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
 

 
 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  15,100  บาท 
 

ที่ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 กีฬาภายใน 
1.ค่าอาหาร (นกัเรียน 198 คน จ านวน1วันๆละ1.มื้อๆ
ละ25บาท/คน) 

 5,000  5,000 

2.ค่าอาหารว่าง  
ครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา 50 คน จ านวน 2 
วันๆละ1 มื้อๆละ 35 บาท/คน) 

 3,5 00  3,500 

3.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  
จ านวน 1 คนวันละ1,5000 บาท จ านวน 2 วัน 

3,000   3,000 

4.ค่าเอกสาร จ านวน20 เล่ม  ๆ ละ 20 บาท   400 400 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ป้ายไวนิล 1.5X3 เมตร 1 ผืน 

  900          
900 

6.ค่าปูนขาว 20 กระสอบๆละ 50 บาท   1,000 1,000 
7. ค่าเหรียญรางวัล 100 เหรียญๆละ 25 บาท   2,500 2,500 

รวม 1,800 8,500 4,800 15,100 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

4. 1.ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาภายใน 

5. 2.ร้อยละของนักเรียนที่ได้เล่นกีฬา 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 80 
 

1. ตรวจสอบ
รายช่ือ 
2.นับจ านวน 

1. แบบลงรายชื่อ 
 
2. บัญชีลงเวลา 
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กิจกรรมที ่3 กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายภูวเดช แสงสุวรรณ 
วัตถุประสงค์  
                     เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  

           1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม    30 คน 
           2.ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 3 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                     1.นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
                    2. นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

21 มีนาคม 2561 
 

นายภูวเดช  แสงสุวรรณ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  คัดเลือกนักกีฬา 
วางแผนในการเตรียมตัวฝึกซอ้ม 
ฝึกซ้อม 
เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในระดับต่างๆ 
 

 
1พ.ค.-1ม.ิย. 2561 
1ม.ิย.-1ก.ค .2561 
1ก.ค.-1ส.ค. 2561 
1ก.ย.-1พ.ย. 2561 

.นายภูวเดช  แสงสุวรรณ 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
29ธันวาคม 2561 

 
นายภูวเดช  แสงสุวรรณ 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
31 ธันวาคม 2561 
 

 
นายภูวเดช  แสงสุวรรณ 
 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  42,800 บาท 
 

ที่ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
โครงการ ... ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
กิจกรรมที่ 3 กีฬาสู่ความเปน็เลิศ 
1.ค่าอาหารไปแข่งขัน  
(ครู/นักเรียน33คน จ านวน7วันๆละ 1มื้อๆละ100บาท/
คน) 

 23,100  23,100 

2.ค่าอาหารเก็บตัวฝึกซ้อม 
นักเรียน10 คน จ านวน10วันๆละ1มื้อๆละ50บาท/คน) 

 5,000  5,000 

3.ค่าพาหนะ จ านวน3คันๆละ 300 บาทจ านวน 7 วัน  6,300  6,300 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าชุดแข่งขัน 30ชุดๆละ280บาท 

  8,400 8,400 

รวม  34,400 8,400 42,800 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับ
ต่าง 

7.  

ร้อยละ 80 ตรวจสอบรางวับ
ที่ได้รับ 

 

ทะเบียนรางวัลที่ได้รับ
จากการแข่งขัน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ให้สังคมช่วยลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ผู้ปกครองเข้าใจและศรัธาโรงเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียน 

 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
           4.นักเรียนไมมี่ปัญหาการเรียนและพฤติกรรม 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

  1. กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   
   2. กิจกรรมจดัทํา  จัดหา สือ่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และปรับปรุงบรรยากาศภายในห้อง
คณิตศาสตร์  
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
S1.1 พัฒนาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมผีลการทดสอบระดับชาติสูง 
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
S1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
S1.5 พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 1   ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 2   คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนองมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวช้ีวัด 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัด 3   การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ (กิจกรรมที่ )     ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่1-2)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่  1  เดือน พฤษภาคม 2561 –  28   เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2562 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที่  1  เดือน พฤษภาคม 2561 –  31   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2561 
 
หลักการและเหตุผล 
      การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552- 2561) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาคนไทยให้เป็น
ประชากรที่ มคีุณภาพ มุ่งใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ 1)การ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ต้ังแต่ ปฐมวัย 2)การพัฒนาคุณภาพของครูยุคใหม ่3)การพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคณุภาพ และ 4) การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการใหม่ที่มุง่เน้นการกระจายอํานาจสู่สถาน ศึกษารวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง 
พัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขเด็กไทย ในอนาคตต้องเป็นผู้มีความสามารถในการคิดเป็น 
ทํา เป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และเป็นพลเมืองดี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2552)   
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิต คนให้มีคุณภาพ โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็น 

รหัสโครงการ 6109 



113 
 

 

หัวใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ เป็นคนที่สมบูรณ์คือมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และด้านภาวะ สุขภาพ (วิศิษฐ์ชาญสุข. 2549) 
       ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วน้ัน 
มีจํานวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมาตรฐานที ่4 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้
สอดคล้องคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงได้จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร ์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางอุรัตน์  พึง่พงษ์ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมผีลการเรียนต้ังแต่ร้อยละ 
ระดับ 2.5 ขึ้นไปในกลุ่มสาระมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. เพ่ือพัฒนาผลสอบ O-NET  ต้ังแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปในกลุ่มสาระมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
5. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมทุกคน  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 2 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีคุณภาพการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   1.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   1.2 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพ่ือมอบหมายหน้าที่ และเตรียมการในการดําเนิน
กิจกรรม 
 

 
26 มีนาคม 2561 
1 - 5 เม.ย. 2561 
 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
  2.1 จัดกิจกรรมสูตรคูณน้ันสําคัญและมี
ความหมาย 
 
  2.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์คณติศาสตร์ 
  2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดในใจ 
  2.4 จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา 
  
 2.5 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขัน A - 
MATH และ SUDOKU ชิงแชมป์ภาคใต้ 
   2.6 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน    
 

 
16 พ.ค. – 31 ก.ค.
2561 
1 – 31 ส.ค.2561 
1 – 30  พ.ย. 2561 
16 พ.ค.2561 -28 
ก.พ. 2562 
16 พ.ค.2561 -28 
ก.พ. 2562 
16 พ.ค.2561 -28 
ก.พ. 2562 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
นางสาววัลยา  โพธ์ิเฮือง 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.ขั้นประเมินผล 
  3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.2 ตรวจสอบผลการแข่งขนั 
  3.3 สอบถามความพึงพอใจ 
  3.4 จัดทํารายงานประเมินโครงการ 

 
16 พ.ค.2561 -28 
ก.พ. 2562 
19-28 ก.พ.2562 
19-28 ก.พ.2562 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
19-28 ก.พ.2562 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ   16,080  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรูท้างคณิตศาสตร์   
1.กระดาษ A4 4 ห่อ ๆ ละ 130  520 520
2.ส่งนักเรียนแข่งขัน เข้าแข่งขัน A - MATH และ 
SUDOKU ชิงแชมป์ภาคใต้ 

8,360 1,400 9,660

3.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์งานศิลป
หัถกรรมนักเรยีน 

1,800  1,800

4.ของรางวัลประกวดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 4,000   
รวม 4,000 10,160 1,920 16,080

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนมีเจต
คติที่ต่อคณิตศาสตร์ในระดับมาก 

75 การสอบถาม แบบสอบถาม 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

100 การสังเกต แบบสังเกต 



116 
 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

3.ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มสาระฯมีผลการเรียนต้ังแต่ ระดับ 2.5 
ขึ้นไปในกลุ่มสาระมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

3 ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระ ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระ 

4. ร้อยละของผลสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ต้ังแต่ร้อย
ละ 30 ขึ้นไปในกลุ่มสาระมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3 ผลสอบระดับชาติ 

(  O-NET) 
ผลสอบระดับชาติ 

(  O-NET) 

5. ร้อยละของผลสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้ังแต่ร้อย
ละ 30 ขึ้นไปในกลุ่มสาระมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  

3 ผลสอบระดับชาติ 

(  O-NET) 
ผลสอบระดับชาติ 

(  O-NET) 

6. ร้อยละของรายการที่นักเรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจากรายการแข่งขัน
ที่กลุ่มสาระส่งเข้าร่วมแข่งขัน    

60 ผลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

7.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะคดิวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

70 การสังเกต 
การตรวจผลงาน 

บันทึกการสังเกต 
บันทึกการตรวจ

ผลงาน 

8.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

100 การสังเกต 
การตรวจผลงาน 

บันทึกการสังเกต 
บันทึกการตรวจ

ผลงาน 
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กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมจัดทํา จัดหาสื่อการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ และปรบัปรุงบรรยากาศภายในห้อง
คณิตศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางอุรัตน์  พึง่พงษ์ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. พัฒนาและปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์1 และห้องคณิตศาสตร์ 2   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1.พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
วิธีการดําเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   1.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   1.2 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพ่ือมอบหมายหน้าที่ และเตรียมการในการดําเนิน
กิจกรรม 

 
26 มีนาคม 2561 
1 - 5 เม.ย. 2561 
 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
  2.1  จัดทําป้ายสูตรและความรู้คณติศาสตร์ 

 
16 พ.ค. – 31 ก.ค.
2561 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
  3.1 สอบถามความพึงพอใจ 
  3.2 จัดทํารายงานประเมินโครงการ 

 
19-28 ก.พ.2562 
19-28 ก.พ.256 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
19-28 ก.พ.256 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   4,896  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่2   กิจกรรมจัดทํา  จัดหา สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และปรบัปรุงบรรยากาศภายในห้อง
คณิตศาสตร์ 
1.ป้ายสูตรและความรู้คณิตศาสตร์  4,896 4,896

รวม  4,896 4,896
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. กลุ่มสาระฯ มีวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างเพียงพอ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ในระดับมาก 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
              1)  ผู้เรียน มีทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านเจตคติ สังคม อารมณ์ สติปัญญา สมาธิ และอ่ืน ๆ 

              2)  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์               
              3)  ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   ผลสอบ O-NET   สูงขึ้น 

    4)  นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแขง่ขันมากขึ้น 

              5)  สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันได้ 

    6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน อย่าง
เพียงพอ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และสอบวิชาพเิศษ 
   1. กิจกรรม  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และสอบวิชาพิเศษ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.2  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน 
ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  โดยไม่ขดักับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ตัวชี้วัด  2  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
 ตัวชี้วัด  3  สุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
                               ช่ือผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่    ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่ 1)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่   8 - 10   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
 
 
หลักการและเหตุผล 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  กําหนดให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้  3   
กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกจิกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมหน่ึงในกลุม่กิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน
ขอ้ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กํากับกลุ่มหรือผู้กํากับลูกเสือ นําลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและ
แรมคืนในปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 1 ครั้งครั้งหน่ึงให้พักแรมอย่างน้อยหน่ึงคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสอืมี
ความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ
เพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งช้ี
พ้ืนฐานที่ 2.3  กล่าวถึงการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสอืไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ลูกเสือมีความสําคัญต่อผู้เรียนมากโรงเรียนครนพิทยาคมจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดให้มีโครงการน้ี
ขึ้น 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6110 
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กิจกรรมที่  1  การเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพเิศษ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
 2. เพ่ือจัดสอบวิชาพิเศษให้แก่ลูกเสือและเนตรนารี 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและสามัคคใีนหมู่คณะ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
 เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  

 1.  นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมจํานวน  140  คน    
 2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนครนพิทยาคม จํานวน 20  คน  
เชิงคุณภาพ  
      1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของ

หลักสูตร  
      2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต 
      3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้และผ่านการสอบวิชาพิเศษ 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

 
3  เมษายน 2561 
10  มกราคม  2562

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
- ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดกิจกรรม 
- แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรร 
- แต่งต้ังกรรมการสอบวิชาพิเศษ 
- จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
- สอบวิชาพิเศษ 
- ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ 
- จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

 
30  มกราคม  2562

2  กุมภาพันธ์  
2562 

2  กุมภาพันธ์  
2562 

5  กุมภาพันธ์  
2562 

8  กุมภาพันธ์  
2562 

9  กุมภาพันธ์  
2562 

15 กุมภาพันธ์ 
2562

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2  มีนาคม    2562 

3.ขั้นประเมินผล 
 - สอบถามความคิดเห็น 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สังเกตพฤติกรรม 
 
-จัดทํารายงานผลการประเมนิโครงการ 

 
12 กุมภาพันธ์ 

2562 
15 กุมภาพันธ์ 

2562 
12 - 15  กุมภาพันธ์  

2562 
20 กุมภาพันธ์ 

2562 

 
นางสาววัลยา  โพธ์ิเฮือง 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1  มีนาคม  2562 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 ค่ายลูกเสือท่าแซะ ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
งบประมาณ  46,250  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และสอบวิชาพเิศษ 
กิจกรรมที่ 1  เข้าค่ายลูกเสอื-เนตรนารี และสอบวิชาพเิศษ 
ค่ารถไฟสําหรับนักเรียนและบุคลากรจํานวน    140    
คน ๆ ละ15  บาท   

 
2,100 

 
2,100

ค่าเหมารถรับส่งนักเรียน 12,000  12,000
ค่าอาหารวิทยากร 
อาหาร 6 มื้อ  อัตรา 100 บาทต่อคน  จํานวน  30 คน 
อาหารว่าง 4 มื้อ  อัตรา 35 บาทต่อคน  จํานวน  30 
คน 

 
18,000 
4,200 

 
18,000
4,200

ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ 4,500   4,500
จัดซื้อเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ จํานวน 1260 ช้ิน  5,200 5,200
ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x1 เมตร  จํานวน 1 ผืน  250 250

รวม 4,500 36,300 5,450 56,250 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฏศิลป ์
 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 S1.2 ผู้เรียนมคีุณลักษณะอนัพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ตัวชี้วัด 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
ลักษณะโครงการ ☑  ใหม่ (กิจกรรมที ่1)        ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1    1  พฤษภาคม 2561   ถึง  30 มีนาคม 2562 
  
 
 
หลักการและเหตุผล 
 การสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ในด้านนาฏศิลป์ เพราะนาฏศิลป์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวถิีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสาน ภูมิปัญญาในแต่ละเรือ่งไว้อย่างกลมกลืน และชาญฉลาด 
เมื่อเด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านนาฏศิลป์ จะท าให้เกิดความ
ซาบซึ้ง รักและหวงแหน เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ าค่าทางนาฏศิลป์  จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไป
ในสังคมไทย และชาติไทย   
 การด าเนินการในสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย และการพัฒนาคุณธรรมนั้น ทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ และจ าเป็นรัฐบาลจึงก าหนดแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552  (แผนฟื้นฟู 
เศรษฐกิจระยะที่ 2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยภาพรวมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม และสร้างจิตส านึกความเป็นไทย เพื่อ
พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นการปลูกฝัง พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีส านึกความเป็นไทย 
มีสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งรักและหวงแหนในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติไทย  อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 
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กิจกรรมที ่1   จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการแสดง 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
วัตถุประสงค์   
 1. จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม จ านวน 10 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุมได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ   

 
30  มีนาคม 2561 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - ส ารวจวัสด ุ
   - จัดซื้อวัสดุ 

 
1  เมษายน 2561 
พฤษภาคม 2561 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
   - ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
31 มนีาคม 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
1  เมษายน 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  34,500  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฏศิลป ์
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง 
1.เสื้อในนาง ตัวละ 400 บาท จ านวน 8 ตัว    3,200 3,200 
2.ผ้าโขมพัสตร ์ผืนละ 450 บาท จ านวน 8 ผืน   3,600 3,600 
3.เสื้อแขนกระบอก ตัวละ 550 บาท จ านวน 8 ตัว   4,400 4,400 
4.เสื้อพระราชทาน ตัวละ 500 บาท จ านวน 2 ตัว   1,000 1,000 
5.เข็มขัด เส้นละ 550 บาท จ านวน 8 เส้น   4,400 4,400 
6.รัดเกล้า หัวละ 650 บาท จ านวน 6 หัว   3,900 3,900 
7.สร้อยคอ เสน้ละ 450 บาท จ านวน 8 เส้น   3,600 3,600 



126 
 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฏศิลป ์
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง 
8.ต่างหู คู่ละ 300 บาท จ านวน 8 คู ่   2,400 2,400 
9.สังวาลย์ เส้นละ 650 บาท จ านวน 8 เส้น   5,200 5,200 
10.ปิ่นไหว อันละ 350 บาท จ านวน 8 อัน   2,800 2,800 

รวม   34,500 34,500 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ทีจ่ัดซื้อ 
 
 
2.ร้อยละของนักเรียนชุมนุมที่เข้าร่วม
กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

80 
 
 

80 
 
 

ตรวจนับวัสดุ – 
อุปกรณ ์
 
นับจ านวน
นักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ทะเบียนวัสดุ อุปกรณ ์
 
 
รายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนเห็นคณุค่า และมีความชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย   
 2. นักเรียนรู้จักวิธีเผยแพร่และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป  
 3. ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอนทักษะภาษาไทย 

  1. กิจกรรม  วันสุนทรภู ่
   2. กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ 

  3. กิจกรรม  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 
     4. กิจกรรม  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน เขียนไม่คล่อง 

   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที ่1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
                                   ของสังคมโลก 
สนองมาตรฐานที่ S1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างวิชาการผ่านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                       ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ 
 ตัวชี้วัด 2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
                       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา  
สนองมาตรฐานที่ S1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                               ชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่(กิจกรรมที่......)    ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  – วันที ่2 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
2. กิจกรรมที่ 2  วันที ่3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  – วันที ่31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561  
3. กิจกรรมที่ 3  วันที ่27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  – วันที ่3 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

            4. กิจกรรมที่ 4  วนัที ่1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  – วันที่ 21 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2   
พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ
ความสามารถของนักเรียนในด้านทักษะภาษาไทย  ซึ่งเห็นว่าในปัจจุบันคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน                    
การเขียนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร และยังมีแนวโน้มที่จะลดถอยลงเรื่อยๆ อย่างน่าเป็นห่วง จากผลงานวิจัยของ
หลายสถาบัน ต่างมีผลไปในทางเดียวกันคือเด็กไทยมีการอ่านการเขียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล เมื่อ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ภาษาไทยยังเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร  ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความส าคัญมาก เพราะเป็นวิธีการค้นคว้าหา
ความรู้ของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องมีการพัฒนา ทักษะทางภาษาทั้ง ด้านการฟัง 
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พูด อ่านและเขียน  เพื่อให้สามารถติดต่อทั้งด้านการรับและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย  และจากผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนครนพิทยาคม 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยเฉพาะสาระการอ่านและการเขียน ยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เทียบกับระดับชาต ิดังนั้น กลุ่มสาระภาษาไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการอ่านการเขียนของผู้เรียน  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 24(5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรม
นอกห้องเรียน ก็เป็นการส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ ความคิด ความสามารถ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชา
ภาษาไทยที่มีความส าคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์คือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาต ิ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนครนพิทยาคม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนทักษะภาษาไทยขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน แก่นักเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณใ์นการแข่งขันทักษะวิชาการทางภาษาไทยที่หลากหลายต่อไป 
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กิจกรรมที ่  1. กิจกรรม  วันสนุทรภู ่  
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวกิตติมา  จันทรล์าว 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางภาษาไทย  
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   200 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 18 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละ 90 นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของ 

สุนทรภูอ่ย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนสง่ผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   
3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมสุนทรภู่ในระดับ 4 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง 
     ผู้รับผิดชอบ 

 
วันที ่11 มิถุนายน 
2561 
 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน          
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - จัดป้ายนิเทศ 
  - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
  - จัดกิจกรรมการแสดงภาคเวที เนื่องในวันสุนทรภู่  
    วันที ่26  มิถุนายน  2561 

 
วันที ่18 มิถุนายน 
2561 – วันที่ 26 
มิถุนายน 2561 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ  

 
26  มิถุนายน  2561 
 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 
   - สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผล 
     การด าเนินงาน 

 
2 กรกฎาคม 2561 
.. 
 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 

สถานทีด่ าเนนิการ  
 ห้องเรียนภาษาไทย  หอประชุมอเนกประสงค์  และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  10,942  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมที ่1 (วันสุนทรภู)่   
1. ค่าของรางวัล 
   - รางวัลการประกวดการแสดง 
              การแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์ 
              การแสดงของนักเรียนม.ต้น 
              การแสดงของนักเรียนม.ปลาย 
   - รางวัลการแข่งขันทักษะวชิาการ 
             รางวัลชนะเลิศ 16 รางวัลๆ ละ 120 บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 16 รางวัลๆ ละ     
                                              100 บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 16 รางวัลๆ ละ          
                                              80 บาท 
             รางวัลชมเชย 30 รางวัลๆ ละ 50 บาท 

  
 

1,200 
500 
500 

 
1,920 

 
1,600 

 
1,280 
1,500 

  
 

1,200 
500 
500 

 
1,920 

 
1,600 

 
1,280 
1,500 

2.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
   - กาว TOA 16 ออนซ์  2 กระป๋อง 
   - กาว 2 หนา้บาง 3/4 น้ิว 3M 4 ม้วน 
   - กระดาษโปสเตอร์บาง 2 หน้า 2 ส ี6 แผ่น 
   - กระดาษการ์ดสีใหญ ่6 แผ่น 
   - กระดาษรายงานมีเส้น 6 ห่อ 
   - ภาพประกอบการศึกษา 4 แผ่น 
  2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ต่อ) 
   - แผ่นยางรองตัด A4 ยูนิเบส 1 แผ่น  
   - หมึกเติม Epson L360 4 สี 1 ชุด 
   - ป้ายไวนิล 1 แผ่น 
   - ดอกไม้สด  

 
 

  
90 
180 
72 
60 
420 
60 
 

160 
1,000 
200 
200 

 
90 
180 
72 
60 
420 
60 
 

160 
1,000 
200 
200 

รวม  8,500 2,442 10,942 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์
ของ 
สุนทรภู่อย่างเต็มตามศักยภาพ 
2.  ร้อยละของนักเรียนทีส่่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดทักษะทางภาษาไทย  
3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมสุนทร
ภู่ในระดับ 4 

1.ร้อยละ 90  
 
 
2.ร้อยละ 85  
 
3. ระดับ 4  

1.นับจ านวน 
 
 
2.นับจ านวน 
 
3.ประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

1.บัญชีลงเวลา 
 
 
2.บัญชีรายช่ือผู้สมัคร 
 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ  
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กิจกรรมที ่  2. ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างสรา้งสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ

จังหวัด ณ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม 14 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 2 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละ 30 ของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา 

ทักษะทางภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
     2. ร้อยละ 30 ของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะ 

                        ทางวิชาการในระดับจังหวัด ณ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
                        3.  นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
                        อย่างสรา้งสรรค์ในระดับ 4 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง 
     ผู้รับผิดชอบ 

 
วันที ่3 กรกฎาคม 
2561 
 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน          
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - จัดป้ายนิเทศ 
  -จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
    อย่างสร้างสรรค ์
  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในวัน  
    ภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 

 
วันที ่ 6 กรกฎาคม 
2561 – วันที่ 29  
กรกฎาคม 2561 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 

3.ขั้นประเมินผล 
- ประเมินผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่อง
ใน  วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

 
29 กรกฎาคม 2561 
 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 
   - สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผล 
     การด าเนินงาน 

 
31 กรกฎาคม 2561 
.. 
 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 
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สถานทีด่ าเนนิการ  
 ห้องเรียนภาษาไทย   โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  7,685  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมที ่2 (วันภาษาไทยแห่งชาต)ิ   
1.ค่าอาหารในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
(ครู/นักเรียน 16 คน จ านวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 50
บาท/คน) 

  
 

1,600 

  
 

1,600 

2.ค่าอาหารว่างในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทย อย่างสร้างสรรค์ 
(ครู/นักเรียน 16 คน จ านวน 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท/คน) 

  
 

2,240 
 

  
 

2,240 
 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน 
(ครู/นักเรียน 16 คน จ านวน 1 วันๆละ 120 บาท/คน) 

  
1,920 

  
1,920 

4.ค่าพาหนะ 
(เหมาจ่าย โรงเรียนครนพิทยาคม-โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา ไป-กลับ) 

  
1,600 

  
1,600 

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
  - กระดาษรายงานมีเส้น 1 ห่อ 
  - สมุดคัดไทย 1 เล่ม  
  5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ต่อ) 
  - สีไม้ยาว 24 ส ีคอลลีน 1 กล่อง 
  -ปากกาหมึกซึมด า 4 แท่ง 

   
70 
15 

 
140 
100 

 
70 
15 

 
140 
100 

รวม  7,360 325 7,685 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม
ได้รับการฝึกทักษะทางภาษาไทย 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด ณ วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรคใ์นระดับ 4 

1.  

1.ร้อยละ 30  
 
2.ร้อยละ 30  
 
 
3. ระดับ 4 

1.นับจ านวน 
 
2.นับจ านวน 
 
 
3.ประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

1.บัญชีลงเวลา 
 
2.บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วม
แข่งขัน 
 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 

กิจกรรมที ่  3. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 68 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวกิตติมา  จันทรล์าว 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่68 
เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม 12 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 2 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละ 25 ของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา 

ทักษะทางภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      2.  ร้อยละ 25 ของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะ 
          ทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ณ งาน     
          ศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 68 

                     3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสู่ความ  
                          เป็นเลิศทางวิชาการในระดับ 4 

 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง 
     ผู้รับผิดชอบ 

 
วันที ่27 สิงหาคม 
2561 
 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน          
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
    สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน คร้ังท่ี 68 

 
วันที ่3 กันยายน 
2561 – วันที่ 30 
กันยายน 2561 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.ขั้นประเมินผล 
   - ประเมินผลการแข่งขันทกัษะทางภาษาไทย  
     งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 68 
 

 
30 กันยายน 2561 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 
   - สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผล 
     การด าเนินงาน 

 
3 ตุลาคม 2561 
.. 
 

 
นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว 
 

สถานทีด่ าเนนิการ  
 ห้องเรียนภาษาไทย   โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  5,195  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมที ่3 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68)   
1.ค่าอาหารในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ครู/นักเรียน 14 คน จ านวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 50
บาท/คน) 

  
 

1,400 

  
 

1,400 

2.ค่าอาหารว่างในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ครู/นักเรียน 14 คน จ านวน 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35
บาท/คน) 

  
 

1,960 

  
 

1,960 

3.ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน 
(ครู/นักเรียน 14 คน จ านวน 1 วันๆละ 120 บาท/คน) 

  
1,680 

  
1,680 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
  - กระดาษรายงานมีเส้น 2 ห่อ 
  - สมุดคัดไทย 1 เล่ม 

   
140 
15 

 
140 
15 

รวม  5,040 155 5,195 
 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม
ได้รับ การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ

1.ร้อยละ 
25  
 
 
2.ร้อยละ 
25  

1.นับจ านวน 
 
 
2.นับจ านวน 
 
 

1.บัญชีลงเวลา 
 
 
2.บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วม
แข่งขัน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ระดับประเทศ ณ งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน 
ครั้งที่ 68 
3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับ 4 
 

 
 
 
 
3. ระดับ 4 
 
 

 
 
3.ประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 
 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ  
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กิจกรรมที ่  4. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนกัเรียนที่อ่าน เขียนไม่คล่อง  
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 
วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  ให้แกนั่กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ของโรงเรียนครน
พิทยาคม ที่อ่าน  เขียนไม่คล่อง  โดยจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้วยชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน  
การเขียนไม่คล่อง               
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนครนพิทยาคม ที่อ่าน  เขียนไม่คล่อง  
40 คน 

2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 2 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่อ่าน  เขียนไม่คลอ่ง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้วย
ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนไม่คล่อง               

2.  ร้อยละ 60 ของนักเรียนทีอ่่าน  เขียนไมค่ล่อง  สามารถอ่านออก เขียนได้หลังจากเข้า   
    ร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้วยชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนไม่คล่อง 
3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน เขียนไมค่ล่องในระดับ 4 
 

 วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง 
     ผู้รับผิดชอบ 

 
วันที ่1 พฤศจกิายน 
2561 
 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน          
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - จัดท าชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน  
    การเขียนไม่คล่อง       
  - ทดสอบก่อนเรียน         
  
 

 
วันที ่5 พฤศจกิายน 
2561 – วันที่ 17 
มกราคม 2562 
 
 
 
 

 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นด าเนินการ (Do) (ต่อ) 
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหลังหมดคาบเรียน 
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทีอ่่าน  เขียน 
    ไม่คล่อง   
  - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการอ่าน การเขียน  
ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ทดสอบหลังเรียน 
  - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สามารถพัฒนา   
    ตนเองเป็นเลิศ 

  

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ  

 
17  มกราคม 2562 
 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 
   - สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผล 
     การด าเนินงาน 

 
21 มกราคม 2562 
.. 
 

 
นางสาวปิยธิดา  มีเมตตา 
 

สถานทีด่ าเนนิการ  
 ห้องเรียนภาษาไทย   โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  6,490  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมที ่4 (กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน เขียนไม่คล่อง)   
1. ค่าของรางวัล 
      - รางวัลการแข่งขันทักษะพัฒนาการอ่าน การ
เขียน 
             รางวัลชนะเลิศ 8 รางวัลๆ ละ 120 บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 8 รางวัลๆ ละ     
                                              100 บาท 
              
 
 1. ค่าของรางวัล (ต่อ) 
             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ2 8 รางวัลๆ ละ          
                                           80 บาท 
             รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆ ละ 50 บาท 

  
 

960 
 

800 
 
 
 

640 
500 

  
 

960 
 

800 
 
 
 

640 
500 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมที ่4 (กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน เขียนไม่คล่อง)   
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
   - กระดาษโฟโต้ A4 150 แกรม 1 ห่อ 
   - กระดาษ A4 80 แกรม 2 รีม 

 
 

  
150 
240 

 
150 
240 

3. ค่าเอกสาร จ านวน 40 เลม่ๆ ละ 80 บาท  3,200  3,200 
รวม  6,100 390 6,490 

 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่อ่าน  เขียนไม่
คล่อง ต้องข้าร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
ด้วยชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียนไม่คล่อง              
2. ร้อยละของนักเรียนทีอ่่าน  เขียนไม่
คล่อง  สามารถอ่านออก เขียนได้หลังจาก
เข้าร่วมกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้วยชุดแบบ
ฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนไม่คล่อง 
3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมนักเรยีนที่อ่าน เขียนไม่คล่องใน
ระดับ 4 

1.ร้อยละ 90  
 
 
 
2.ร้อยละ 60  
 
 
 
3.ระดับ 4 

1.นับจ านวน 
 
 
 
2.ทดสอบ 
 
 
 
3.ประเมินความ
พึงพอใจ 

 

1.บัญชีลงเวลา 
 
 
 
2.แบบทดสอบ 
 
 
 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ  

 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนสามารถ อ่านได ้ เขียนได้ และใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผล    
          2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคและระดับประเทศ 
          3. นักเรียนน าทักษะทางภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครนพิทยาคม 

   กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครนพิทยาคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : S1.6 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธผิล 
 ตัวชี้วัด      ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธผิล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                               ชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นางรุจิรา   รัตนะ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่(กิจกรรมที่... )  ต่อเนื่อง (กิจกรรมที่ 1) 
ระยะเวลาด าเนินการ  

   กิจกรรมที่ 1  วันที ่  15 มี.ค. – 20  พ.ค.  พ.ศ. 2561 
    
หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มรีะบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบ การประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อ เนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ได้จ าแนกตัวช้ีวัดตามกลยุทธิ์ที ่4 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ตัวชี้วัดที ่5 ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในประจ าปีด้าน มาตรฐานผู้เรียน เพื่อให้สถานศกึษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มระบบการประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็งพร้อมรบัการประเมินจาก
ภายนอก โรงเรียนครนพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6113 
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กิจกรรมที ่1 กิจกรรม พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนครนพทิยาคม 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา   รตันะ 
วัตถุประสงค์   
          พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
                        โรงเรียนครนพิทยาคม มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพเป็น 
ระบบและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                       ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนครนพิทยาคมมีคุณภาพดีเยี่ยม 
 
         วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

5  มี.ค. 2561 
 

นางรุจิรา  รัตนะ 
 

2.ขัน้ด ำเนินกำร(Do) 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา  
- ประเมินสภาพปัจุบันของสถานศึกษา 
- ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 
5 มี.ค. 2561 
15  มี.ค. 2561 
25 – 30 มี.ค. 2561 
2 เม.ย. – 20 พ.ค.
2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
25 พ.ค. 2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
30 พ.ค. 2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

 
 
สถานทีด่ าเนนิการ  
       โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ    750  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนครนพิทยาคม 
-ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน  5  เล่มๆละ150 บาท   750  

รวม   750  
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ระดับคุณภาพระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนครนพิทยาคม 

ระดับดีเยี่ยม ประเมินคุณภาพ แบบประเมิน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
              ระบบการประกันคุณภาพภายในมีความเขม้แข็ง เป็นระบบ ตรวจสอบได้เพราะการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคมมีประสทิธภิาพ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

  1. กิจกรรม  ค่ายคุณธรรม 
            2. กจิกรรม  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(วัดพระธาตุสวี) 
            3. กจิกรรม  วันส าคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(ถวายเทียนพรรษา) 
            4. กจิกรรม  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                               ชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ   นางรุจิรา   รัตนะ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่(กิจกรรมที่ 1,2)    ต่อเนื่อง (กิจกรรมที่ 3,4) 
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่  28 - 29   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
  3. กิจกรรมที ่2  วันที ่  16   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

   2. กิจกรรมที ่3  วันที ่  27    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
  4. กิจกรรมที ่4  วันที ่  5 - 20   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561 

______________________________________________________________________________ 
 
หลักการและเหตุผล 
                  จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553  ตามความในมาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้ ทั้งนี้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนกระบวนการจัด
การศึกษาให้มคีุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลของสังคมโลก 
                     
                    ดังนั้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนครนพิทยาคมจึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
         

รหัสโครงการ 6115 
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กิจกรรมที ่1 ค่ายคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา    รัตนะ 
วัตถุประสงค์   
 1.  นักเรียนรูแ้ละเข้าใจในหลกัธรรมทางศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

2.  นักเรียนปฏิบัติตนอยู่กฎ ระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.  นักเรียนปรบัตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้
4.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนครนพิทยาคม  
             จ านวน  70  คน 
          2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม   3   คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 
                    2. นักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
                    3. นักเรียนทุกคนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้
                    4. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
17  พ.ค. 2561   
      
 

นางรุจิรา   รัตนะ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ประสานงานฝ่ายสถานที่เพ่ือจัดเตรียม วัสดุ
อุปกรณ ์
 ประสานงานพระวิทยากรเพ่ือจัดท าหลักสูตรการ
จัดการอบรม 
- จัดท าเอกสารคู่มือการฝึกอบรม 

 
21 พ.ค. 2561 
 
 
22 พ.ค. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

- นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 
3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

28 -29 พ.ค. 2561 
 
31  พ.ค. 2561 

นางรุจิรา   รัตนะ. 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
1  มิ.ย. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 วัดช่องรอ ต าบลครน อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ  27,080  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 1  ค่ายคุณธรรม 
1.ค่าอาหาร ครูและนักเรียนจ านวน 73  คน จ านวน 2 
วัน  4 มื้อๆละ 50 บาท/คน 

 14,600   

2.ค่าอาหารว่าง ครูและนักเรยีนจ านวน 73  คน จ านวน 
2 วัน  4 มื้อๆละ 30 บาท/คน 

 8,760   

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- ป้ายไวนิลค่ายคุณธรรม 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 3 รีมๆละ 90 
บาท 

   
450 
270 

 

4.ค่าสถานที่ คา่น้ า  ค่าไฟฟ้า  3,000   
รวม  26,360 720 27,080 

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

 1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนาที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิต 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนอยู่กฎ 
ระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได ้
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
5.ร้อยละของนักเรียนที่พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 80 

1.ทดสอบ 
 
 
2.สังเกตการ
ปฏิบัติ 
3.สังเกตการ
ปฏิบัติ 
4.สังเกตการ
ปฏิบัติ 
5.ประเมิน 

 

1. แบบทดสอบ 
 
 
2. แบบสังเกต 
 
3. แบบสังเกต 
 
4. แบบสังเกต 
 
5.แบบประเมนิ 
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กิจกรรมที ่2 เรียนรู้ประวัตศิาสตร์ท้องถิน่(วัดพระธาตสุวี) 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา    รัตนะ 
วัตถุประสงค์   
 1.  นักเรียนไดเ้รียนรู้และเข้าใจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
          2.  นักเรียนปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอนจากสถานที่จริง 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนครนพิทยาคม  จ านวน  40  คน 
          2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม   1   คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
                    2. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
                     
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
11  มิ.ย. 2561   
      
 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ประสานงานฝ่ายสถานที่วัดพระธาตุสวี 
 ประสานงานเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสวี 
- จัดท าเอกสารการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
- จัดท าใบงานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 
12 มิ.ย. 2561 
 
13 – 14 มิ.ย. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

- นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินวัดพระ
ธาตุสวี 
3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

16  มิ.ย. 2561 
 
18  มิ.ย. 2561 

นางรุจิรา   รัตนะ. 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
20  มิ.ย. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 วัดพระธาตุสว ี อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ 4,180 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 2  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(วัดพระธาตุสวี) 
1.ค่าอาหาร ครูและนักเรียนจ านวน  43  คน จ านวน 1 
วัน 1 มื้อๆละ 35  บาท 

 1,505   

2.ค่าอาหารว่าง ครูและนักเรยีนจ านวน 43  คน จ านวน 
1วัน  1 มื้อๆละ 25 บาท/คน 

 1,075   

3.ค่าพาหนะ  
- เหมาจ่ายรถยนตร์ส่วนบุคคล 
 

  
1,600 

 
 
 

 

รวม  4,180   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใจในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

1.ประเมินความรู้
ความเข้าใจ 
 
2.ทดสอบ 

1. แบบประเมิน 
 
 
2. แบบทดสอบ 
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กิจกรรมที ่3  วันส าคัญทางศาสนาวนัอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(ถวายเทียนพรรษา) 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา    รัตนะ 
วัตถุประสงค์   
                 นักเรียนสามารถปฏิบัติศาสนพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธสาสนาได้ตามล าดับข้ันตอน 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนครนพิทยาคม  จ านวน  75  คน 
          2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม จ านวน  18  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    1. นักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติศาสนพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ตามล าดับ 
                       ขั้นตอน 
                    2. นักเรียนร้อยละ 80  พึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
23  ก.ค. 2561   
      
 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ประสานงานฝ่ายสถานที่วัดน้ าฉา 
 ประสานงานเจ้าอาวาสวัดน้ าฉา 
- จัดป้ายนิเทศประวัติและความส าคัญวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
-นักเรียนปฏิบัติพิธีกรรมถวายเทียนพรรษาและ
เวียนเทียนที่วัดน้ าฉา 

 
24 ก.ค. 2561 
 
24 – 25 ก.ค. 2561 
 
27  ก.ค. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
30  ก.ค. 2561 
 

 
นางรุจิรา   รัตนะ. 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
31  ก.ค. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 วัดน้ าฉา  ต าบลครน  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ 2,500 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 3  วันส าคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(ถวายเทียนพรรษา) 
1.ซื้อต้นเทียนพรรษา 1 ต้น   1,000  
2.ซื้อเครื่องไทยธรรม  5  ชุดๆละ 300 บาท   1,500  

รวม   2,500  
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติศาสนพิธี
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้
ตามล าดับขั้นตอน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 80 

1.สังเกตการ
ปฏิบัติ 
 
2.ประเมินความ
พึงพอใจ 

1. แบบสังเกต 
 
 
2. แบบประเมิน 
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กิจกรรมที ่4  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาสังคมศึกษาฯ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา    รัตนะ 
วัตถุประสงค์   
        เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

           นกัเรยีนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการสาระสังคมศึกษาฯจ านวน 16  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                   นักเรียนผา่นเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาระสังคมศึกษาฯร้อยละ 90 
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
  20  ส.ค. 2561   
      
 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
- รับสมัครนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะวิชาการสาระ
สังคมศึกษาฯ 
- ฝึกซ้อมนักเรยีนตามทักษะที่แข่งขัน 
 
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 
21 -23 ส.ค. 2561 
 
27ส.ค.–10 ก.ย.
2561 
11-25  ก.ย. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
27  ก.ย. 2561 
 

 
นางรุจิรา   รัตนะ. 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
28  ก.ย. 2561 

 
นางรุจิรา   รัตนะ 

 
 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนศรียาภัย  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ 3,040 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษาฯ 
1.ค่าวัสดุฝึกท าฉากนิทานคุณธรรม   1,000  
2.ค่าเบ้ียเลี้ยงครู และนักเรียน จ านวน 17  คน  
  วันละ 120 บาท/คน/วัน 

2,040    

รวม 2,040  1,000 3,040 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการสาระสังคม
ศึกษาฯ 
 

ร้อยละ 90 นับเกียรติบัตร
รางวัล 

เกียรติบัตร 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสตูรควบคู่กับการมีคุณธรรม 
          2. นักเรียนร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาน าหลักปฏิบัติมาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิต 
          3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษาฯ  
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

  1. กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.1  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมผีลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
สนองมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มกิจกรรพฒันาผู้เรียน 
                               ชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ นายเฉลิมศักดิ์  กาลพัฒน์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที1่)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่  2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  นโยบายที่  2 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  ข้อ  2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  ข้อย่อย 2.4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active  Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ตามนโยบายเรียนฟร ี 15  ปี  ของรัฐบาล  ได้สนับสนุนใหผู้้เรียนมีความพร้อมในด้านการเรียน  
และการร่วมกจิกรรม  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  จากนโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้สนับสนุน
งบประมาณส่วนหน่ึงเพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน  โรงเรียนครนพิทยาคมจึงจัด
กิจกรรมทัศนศกึษาขึ้น  ในปีการศึกษา  2561  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนได้เกิดการเรียนรู้จากการศึกษาดู
งานนอกสถานที่  ได้ฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  ฝึกความรับผดิชอบ  การตรงต่อเวลา  ความสามัคค ี การจัดการ
กับตนเอง  สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้ โรงเรียนครนพิทยาคมจึงจัดโครงการทัศนศึกษาขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกตนเอง
ในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6116 
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กิจกรรมที ่1  ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม  นายเฉลิมศักดิ์  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศในอุทยานหมูเ่กาะชุมพร 
2. เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาน้ าในโครงการพระราชด าหริหนองใหญ ่
3. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มโคนมอินแปลง ต.ทุ่งคา อ.  เมือง  จ.  ชุมพร 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม  198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 20  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1.  นักเรียนร้อยละ  98  สามารถเขียนบรรยายระบบนิเวศและการแก้ปญัหาน้ าใน
โครงการพระราชด าหริหนองใหญ่ได ้ 
  2.  นักเรียนร้อยละ  98  สามารถเขียนบรรยายการบริหารจัดการฟาร์มโคนมอินแปลง   
ต.  ทุ่งคา  อ.  เมือง  จ.  ชุมพร  ได้   
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
    - ติดต่อประสานงานสถานที่  พาหนะการ
เดินทาง 
และอาหารกลางวัน 
    - ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
    -  ก าหนดตารางเวลาปฏิบัติกิจกรรม 

 
3  เมษายน 2561 
11  กันยายน  
2561 
 
12  กันยายน  
2561 
 
12  กันยายน  
2561 
12  กันยายน  
2561 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
   1.  เดินทางโดยรถบัสโดยสารเพื่อศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ดังนี ้
   -  08.00  น.  ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชุมพร 
   -  11.00  น.  ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าหริ
หนองใหญ่  ต.  บางลึก  อ.  เมือง  จ.  ชุมพร 
    -  12.00  น.  ทานอาหารกลางวัน 

 
 
2  ตุลาคม  2561 

 
 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    -  13.30  น.  ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมอินแปลง 
ต.  ทุ่งคา  อ.  เมือง  จ.  ชุมพร 
 
 
3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
9  ตุลาคม  2561 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
9  ตุลาคม  2561 
 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 1.  อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะชุมพร  ต.  หาดทรายรี  อ.  เมือง  จ.  ชุมพร 
 2.  โครงการพระราชด าหริหนองใหญ่  ต.  บางลึก  อ.  เมอืง  จ.  ชุมพร 
 3.  ฟาร์มโคนมอินแปลง  ต.  ทุ่งคา  อ.  เมือง  จ.  ชุมพร 
งบประมาณ 29,920  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1  ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานศึกษา 
1.ค่าอาหารกลางวันครูและนักเรียนจ านวน  208  คน 
คนละ  40  บาท   

  
8,320 

  
8,320 

2.ค่ารถบัสรับส่งนักเรียนและครู  จ านวน  4  คันๆละ  
4,000 บาท 

  
16,000 

  
16,000 

3.ค่ากระดาษ A4 จ านวน  4  รีม     480 480 
4.ค่านมสดฟาร์มอินทร์แปลง     3,120 3,120 
5.ค่าของฝากฟาร์มอินทร์แปลง  1  ชิ้น   1,000 1,000 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000   1,000 

รวม 1,000 24,320 4,600 29,920 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. 1.  ร้อยละของนักเรียนสามารถเขียน
บรรยายระบบนิเวศและการแก้ปัญหาน้ า
ในโครงการพระราชด าหริหนองใหญ่ได ้

2. 2.  ร้อยละของนักเรียนสามารถเขียน
บรรยายการบริหารจัดการฟาร์มโคนมอิน
แปลง  ต.  ทุ่งคา  อ.  เมือง  จ.  ชุมพร  
ได ้

ร้อยละ  98 
 
 
ร้อยละ  98 

1.ประเมินสมุด
บันทึก 

 
2.ประเมินสมุด
บันทึก 
 

1.แบบประเมนิสมุด
บันทึก 

 
 

2.แบบประเมินสมุด
บันทึก 
 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในชุมชนและพ้ืนทีใ่กล้เคียง 
2. นักเรียนเกิดแนวทางในการเลือกอาชีพให้กับตนเองและลดปัญหาการว่างงานในชุมชน 

 3. ชุมชนเกิดความศรัทธากับโรงเรียน   
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  1. กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาช่างปูน  ช่างไม้  ช่างไฟฟ้า  งานอาหาร  และงานเกษตร 
   2. กิจกรรม  ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2561 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.1  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีผลการสอบ
ระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
สนองมาตรฐานที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน หรือการท างาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                               ชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นายเฉลิมศักดิ์  กาลพฒัน์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที ่ 1,2)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่  7   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
  2. กิจกรรมที ่2  วันที ่ 1-30  เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2561  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  นโยบายที่  
2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั  ข้อ  
2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  ข้อ  2.4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active  Learning)  เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิดสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการคดิวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์  ในกลุ่มวิชาคหะกรรม  ชา่ง
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6117 
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กิจกรรมที ่1  จัดซ้ือวัสดุฝึกวิชาช่างปูน  ช่างไม้  ช่างไฟฟา้  งานอาหาร  และงานเกษตร 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม  นายเฉลิมศักดิ์  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  งานอาหารและงานเกษตร 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการออกแบบในงานช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  งานอาหารและงาน

เกษตร 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ของใช้จากปูนซีเมนต ์ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ประดิษฐ์ของ

ใช้จากไม้อัด  ประกอบอาหาร  และปลูกพชื 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1.  นักเรียนร้อยละ  100 มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  งาน
อาหารและงานเกษตร 

2.  นักเรียนร้อยละ  100  มีทักษะในการออกแบบในงานช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  งาน
อาหารและงานเกษตร 

3.  นักเรียนร้อยละ  100  มีทักษะในการประดิษฐ์ของใช้จากปูนซีเมนต์  ติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า  ประดิษฐ์ของใช้จากไมอ้ัด  ประกอบอาหาร  และปลูกพืช 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
26  มีนาคม 2561 
 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ส ารวจราคา 
    - ขออนุมัติการใช้เงิน 
    - ด าเนินการจัดซื้อ  

 
5  กรกฎาคม 2561 
6  กรกฎาคม  
2561 
7  กรกฎาคม  
2561 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
  22  มีนาคม  
2562 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
29  มีนาคม  2562 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
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สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม  ต าบลครน  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
งบประมาณ  26,250  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุฝึกวิชาช่างปูน  ช่างไม้  ช่างไฟฟา้  งานอาหาร  และงานเกษตร 
1.  ปูนซีเมนตผ์สม  6  ถุง   900 900 
2.  ทรายละเอียด  2  ลูกบาศก์เมตร   1,500 1500 
3.  ตาข่ายลวดตาสี่เหลียม ขนาด ½ X ½  นิ้ว ยาว  10  
เมตร 

   
300 

 
300 

4.  สีน้ าอะครลีิค กระป่องแกลลอน  3  กระป๋อง    1,800 1800 
5.  ถังหิ้วปูน  10  ลูก   300 300 
6.  สายไฟฟ้าขนาด  2 X 1.5  ตร.ม.ม.  50  เมตร   900 900 
7.  สายไฟฟ้าขนาด  2 X 2.5  ตร.ม.ม.  20  เมตร   500 500 
8.  เข็มขัดรัดสายไฟ  1.5  ก.ก.   900 900 
9.  สวิทช์ไฟฟ้าแบบฝัง  ทางเดียว  10  ตัว   450 450 
10.  สวิทช์ไฟฟ้าแบบฝัง  สองทาง  10  ตัว   500 500 
11.  ตะปูตอกเข็มขัด 0.5  ก.ก.   100 100 
12.  คัทเอาท์  100  แอมแปร์  5  ตัว   500 500 
13.  หลอดไฟ  LED  15  วัตต์  6  หลอด   900 900 
14.  กระดาษทราย  เบอร์  0  จ านวน  24  แผ่น   240 240 
15.  ไม้อัดยางหนา  15  ม.ม. เกรด  A  จ านวน  4  
แผ่น  

  2,400 2400 

16.  แลคเกอรเ์คลือบผิวไม้  10  ขวด   600 600 
17.  แปรงขนกระต่าย  1.5  นิ้ว  10  อัน   450 450 
18.  อุปกรณ์ตวงอาหาร  4  ชุด   140 140 
19.  กระทะทองเหลือง  10  นิ้ว  2  ใบ   3,800 3800 
20.  ปืนยิงแก๊ส  2  อัน   240 240 
21.  แก๊ส  3  ถัง   1,200 1200 
22.  หม้อแขกสแตนเลสเบอร์  17  จ านวน  4  ใบ   1,200 1200 
23.  กระชอนอะลูมิเนียม  4  อัน   180 180 
24.  ที่ปอกแตงกวา  2  อัน   80 80 
25.  หม้ออะลูมิเนียมเบอร์  24  จ านวน  4  ลูก   880 880 
26.  ผ้าสีพื้น  15  เมตร   750 750 
27.  กรรไกรตัดกิ่ง  4  อัน   800 800 
28.  จอบ  10  เล่ม   2,800 2800 
29.  ปุ๋ยคอก  20  ถุง   700 700 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุฝึกวิชาช่างปูน  ช่างไม้  ช่างไฟฟา้  งานอาหาร  และงานเกษตร 
30.  เทปพันก่ิง  4  ม้วน   80 80 
31.  ลวดเช่ือมไฟฟ้า  1  กล่อง   160 160 

รวม    26,250 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.  ร้อยละของนักเรียน มีทักษะในการใช้
เครื่องมือช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  งาน
อาหารและงานเกษตร 
2.  ร้อยละของนักเรียนมทัีกษะในการ
ออกแบบในงานช่างปูน  ช่างไฟฟ้า  ช่าง
ไม้  งานอาหารและงานเกษตร 
3.  ร้อยละของนักเรียนมทัีกษะในการ
ประดิษฐ์ของใช้จากปูนซีเมนต์  ติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  ประดิษฐ์ของใช้จากไม้อัด  
ประกอบอาหาร  และปลูกพชื 

ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 

1.สังเกต 
 
 
2.ประเมินการ
ออกแบบ 

 
3.  ประเมินผล
งาน 

1.แบบสังเกต 
 
 
2.แบบประเมนิการ
ออกแบบ  
 
3.  แบบประเมินผลงาน 
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กิจกรรมที ่2  ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2561 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม  นายเฉลิมศักดิ์  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ัฒนาทักษะทางด้านการจัดสวนถาด 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร ์

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
  1.  นักเรียนทีแ่ข่งขันจัดสวนถาดช้ืนระดับ  ม.  ต้น 3   คน 
  2.  นักเรียนทีเ่ข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1.  นักเรียนทีแ่ข่งขันจัดสวนถาดช้ืนในระดับ  ม.  ต้นร้อยละ  100 มีทักษะในการจัดสวน
ถาด และผ่านเกณฑ์การประเมินการแข่งขันระดับเหรียญทอง 

2.  นักเรียนทีเ่ข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับ ม.ปลาย  ร้อยละ  100  ผ่านเกณฑ์
การประเมินการแข่งขันระดับเหรียญทอง 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 
 3 เมษายน 2561 
 6  กันยายน  2561 
 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 
 
 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) 
    - ฝึกซ้อมนกัเรียน 
    - ขออนุมัติการใช้เงิน 
    - น านักเรียนเข้าแข่งขัน  

 
กันยายน  2561 
กันยายน  2561 
กันยายน  2561 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
2  ตุลาคม  2561 
 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
29  มีนาคม  2562 

 
นายเฉลิมศักดิ ์ กาลพัฒน ์
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม  ต าบลครน  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ  1,920  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมที ่2  ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนประจ าปีการศึกษา  
2561 
1.  พันธ์ุไม้ในการจัดสวนถาดในระหว่างฝึกซ้อมและ 
แข่งขัน  6  ชนิด 

   
1,000 

 
1,000 

2.  หินส ี   80 80 
3.  เบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนวันแข่งขัน  7  คนๆละ120 
บาท 

   
840 

 
840 

รวม    1,920 
 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.  ร้อยละของนักเรียนทีแ่ขง่ขันจัดสวน
ถาดช้ืนในระดับ  ม.  ต้น มีทักษะในการ
จัดสวนถาด และผ่านเกณฑ์การประเมิน
การแข่งขันระดับเหรียญทอง 
2.  ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับ ม.ปลาย ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการแข่งขนัระดับ
เหรียญทอง 

 
 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 
 
 

1.ประเมินการ
แข่งขัน 

 
 
 

2.ประเมินการ
แข่งขัน 
 

1.แบบประเมนิการ
แข่งขัน  

 
 
 
 

2.แบบประเมนิการ
แข่งขัน  
 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมพ้ืีนฐานในการท างานช่าง  งานบ้านและงานเกษตร และสามารถน าไปใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ปกครองและชุมชนได้ 

2. นักเรียนมคีวามสามารถในการท างานช่าง  งานบ้านงานเกษตร เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 3. นักเรียนสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชน 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยใีนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  1. กิจกรรม  ให้บริการ ดูแล ซ่อมบ ารุง รักษาระบบเครือข่าย 
   2. กิจกรรม  ขยายเครือข่าย wi-fi 2 จุด 

  3. กิจกรรม  เช่าเครือข่าย Internet แบบ Fix IP จ านวน 1 IP 
   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 4. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารสถานศกึษาอย่างคุ้มค่า 
สนองมาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 2.1 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรจบ  ขวัญทองยิ้ม 
ลักษณะโครงการ ☑  ใหม่ (กิจกรรมที่ 2 , 3)   ☑ ต่อเนื่อง  (กิจกรรมที่ 1)   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่ 1  มีนาคม  พ.ศ. 2561 ถึง  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที ่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ถึง  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 

  3. กิจกรรมที ่3  วันที ่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 ถึง  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการข้อที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  กลยทุธท์ี่  2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู ้ มีแนวทางปฏิบัติในข้อ 2.7 สนับสนนุการผลิตจัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรม
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาในสถานศกึษาที่ตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาที่ว่า  ส่งเสรมิ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีโดยให้มีการใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6118 
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  กิจกรรมที ่ 1  ให้บริการ ดูแล ซ่อมบ ารงุ รักษาระบบเครือข่าย 
  กิจกรรมที่  2  ขยายเครือข่าย wi-fi 2 จุด 
  กิจกรรมที่  3  เช่าเครือข่าย Internet แบบ Fix IP จ านวน 1 IP 
 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายบรรจบ  ขวัญทองยิ้ม 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้บริการตลอดปี  และมีการจัดซื้อ จดัหา ส ารวจ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา  2  ครั้ง / ปี 
2. บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ  โดยระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ในสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจในการให้บริการ  ไม่ต่ ากว่า  3  จากระดับ 1 - 4 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 17 คน 
3. จ านวนครั้งในการจัดซื้อ จัดหา ส ารวจ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา  2  ครั้ง / ปี 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศกึษาที่มีความพึงพอใจในการให้บริการ  ไม่ต่ ากว่า  3  

จากระดับ 1 - 4 
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 1.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

1 ม.ีค 61 นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อ จัดหา ส ารวจ ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
   2.2 ขยายเครือข่าย wi-fi 2 จุด 
       - อาคารช่าง 
       - หอประชุม 
    2.3 เช่า IP อินเตอร์เน็ต 

ตลอดปีการศึกษา 
 
1 มิ.ย 61 – 31 ก.ค 61 
 
 
1 พ.ค 61 – 31 มี.ค 62 

งานพัสดุ 
นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 
 
 

3. ขั้นประเมินและรายงานผล(Check) 
   3.1 ส ารวจความพึงพอใจ 

สิ้นภาคเรียนที ่ 1  และ  
2 

นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

4. ขั้นปรับปรุงการปฏิบัต ิ(Action) 
   4.1 สรุป รายงานโครงการ 

31 มี.ค 62 นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

สถานทีด่ าเนนิการ  
1. จุดให้บริการระบบเครือข่ายทั้งโรงเรียน 
2. ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
3. อาคารช่าง  และหอประชุม 
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งบประมาณ 56,000  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่  1  ให้บริการ ดูแล ซ่อมบ ารุง รักษาระบบ 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์    20,000  
กิจกรรมที่  2  ขยายเครือข่าย wi-fi 2 จุด     
กิจกรรมที่  3  เช่าเครือข่าย Internet แบบ Fix IP 
จ านวน 1 IP 

    

1. ค่าเช่า IP   36,000   
รวมทั้งหมด   56,000  

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

3. 1. จ านวนครั้งในการจัดซื้อ จดัหา ส ารวจ 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

4. 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีม่ีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

5.  

2  ครั้ง / ปี 
 
ไม่ต่ ากว่า  3  
จากระดับ 1 - 4 

นับจ านวน 
 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.  ให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษากับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
2.  ให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่เปา้หมายที่ให้บรกิาร 
3.  ให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา 
4.  บุคลาการทุกคนใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.  บุคลากรทกุท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศลิปะ 

  1. กิจกรรม ปรับปรุงหลักสตูรกลุ่มสาระศลิปะ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานที่  1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระศลิปะ 
                               นายบรรจบ  ขวญัทองยิ้ม 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมที่ 1)    ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที ่ 1  มีนาคม  พ.ศ.  2561  ถึง  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
หลักการและเหตุผล 
         จากที่รัฐบาลก าหนดแผนของประเทศให้เป็นแบบไทยแลนด์ 4.0 ท าให้ทุกหน่วยงานต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการก็
ได้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระต่างๆใหม่ และให้ก าหนดหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ใน
บางกลุ่มสาระ 
 กลุ่มสาระศิลปะ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงภายในกลุ่มสาระเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มสาระอื่นๆ และหลักสูตรสถานศึกษา  จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้สนับสนุน
นโยบายกระทรวงและนโยบายของโรงเรียน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6119 
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กิจกรรมที ่กิจกรรม ปรับปรงุหลักสูตรกลุม่สาระศลิปะ 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นายบรรจบ  ขวัญทองยิ้ม 
วัตถุประสงค์   

1. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ  1  ครั้ง  ในปีการศกึษา  2561 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม  198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  17 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
นักเรียนมผีลการเรียนวิชาศิลปะ ระดับ 2.5  ขึ้นไปร้อยละ 25 
 

วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เขียนโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ
   1.2 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือ
มอบหมายหน้าที ่และเตรียมการในการด าเนิน
กิจกรรม 

 
1 มี.ค. 2561 

นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ทบทวนปรับปรุงตัวช้ีวัด 
  2.2 ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในแต่ละวิชา และแต่ละ
ภาคเรียน 
  2.3 ออกแบบหน่วยการเรียนใหม่ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

 
1 พ.ค. 2561 – 28 
ก.พ. 2562 

 
นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

3. ขั้นประเมินและรายงานผล(Check) 
  3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 พ.ค. 2561 – 28 
ก.พ. 2562 

 
นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

4. ขั้นปรับปรงุการปฏิบัต ิ(Action) 
  4.1 ประชุมนิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรม 
  4.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมปีการศึกษา 2562 

30 ม.ีค. 2562  
นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
 
งบประมาณ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวดัชุมพร 

  
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธภิาพการจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 

  1. กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนครนพิทยาคม 
            2. กจิกรรม  สอนเสริม และสอบ O-NET ม. 3 , ม. 6  ใน 5 กลุ่มสาระหลัก  
            3. กจิกรรม  แข่งขนัทักษะทางวิชาการ (ค่าพาหนะ)ประจ าปีการศึกษา 2561 

  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
                              ของสังคมโลก 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                               ชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นางรุจิรา   รัตนะ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่(กิจกรรมที่...)  ต่อเนื่อง (กิจกรรมที่ 1,2,3) 
ระยะเวลาด าเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนครนพิทยาคม 
                      ภาคเรียนที่ 1  วันที่ 23 -25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
                      ภาคเรียนที่ 2  วันที่ 14–16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  2. กิจกรรมที ่2  สอนเสริม    วันที ่ 17 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562 

                       สอบ O-Net วันที ่  23 – 24  กุมภาพันธ์ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562  
            3. กจิกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ค่าพาหนะ)ประจ าปีการศึกษา 2561 
                               วันที่  5 - 25   กนัยายน พ.ศ. 2561  
 
 
หลักการและเหตุผล 
        จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2553 ตามความในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให ้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกบัจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการด้า
หลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีตัวช้ีวัดด้านผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
ค่าเฉลี่ยของผลการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3   และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทั้งนีใ้นการพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มคีณุภาพ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้นโรงเรียนครนพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการสง่เสริม

รหัสโครงการ 6120 
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ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคมขึ้นเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ให้สงูขึ้น 
กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนครนพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา   รตันะ 
วัตถุประสงค์   
          1.เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ  
           2.เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
                    ฝ่ายวิชาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน    50  รายการ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
อย่างเพียงพอ 

2. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจระดับดีมาก 
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายวิชาการ 
   - วางแผนการจัดซื้อ 
   - เสนอขออนุมัติจัดซื้อ 

 
18  พ.ค. 2561 
18  พ.ค. 2561 
21  พ.ค. 2561 
22  พ.ค. 2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

2.ขัน้ด ำเนินกำร(Do) 
- ด าเนินการจัดซื้อ(ภาคเรียนที่ 1 ) 
- ด าเนินการจัดซื้อ(ภาคเรียนที่ 2) 

 
23 – 25 พ.ค.2561 
14 – 16 พ.ย.561 
 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
    ภาคเรียน 1 
    ภาคเรียนที ่2 

 
 
5  ต.ค.  256 
15 มี.ค. 2562  
 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 
นางรุจิรา  รัตนะ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
20 มี.ค. 2562 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  

- โรงเรียนครนพิทยาคม อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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งบประมาณ  182,558  บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ รวม 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที1่  จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนครนพิทยาคม 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 500 รีม   45,000  
2. กระดาษโรเนียวน้ าตาล A4   200  ห่อ    13,000  
3. กระดาษไขเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล 12 ม้วน   19,260  
4. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   10  หลอด   27,820  
5. หมึกเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล  30 ตลับ   17,700  
6. กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 80 แกรม  5  ห่อ   1,250  
7. กระดาษสอบพิมพ์หัว ต2ก 10  ห่อ   700  
8. กระดาษค าตอบ 60  ข้อ 20 ห่อ   600  
9 กระดาษโฟโต้ 120 แกรม.   10 ห่อ   1,000  
10. กระดาษการ์ดสี A4  120  แกรม  30 ห่อ   3,000  
11. กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม  4  ห่อ   360  
12. กระดาษท าเกียรติบัตร   2  ห่อ     570  
13. กระดาษโปสเตอร์สองหน้าบาง  20  แผ่น   100  
14. กระดาษโปสเตอร์หนา   10  แผ่น   100  
15. กระดาษสติ๊กเกอร์ใส A 4   1ห่อ   250  
16. กระดาษสติ๊กเกอร์ใสใหญ่   10   แผ่น   500  
17. ชอล์กขาว  20  กล่อง   560  
18. ซองน้ าตาล A4 (สีอ่อน)  100  ซอง   300  
19. ซองน้ าตาง A4 ขยายข้าง  200  ซอง   1,000  
20.เชือก ขาว แดง  ใหญ่  1  ม้วน   55  
21. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 Max   50  กล่อง   400  
22. ปากกาไวท์บอร์ด    50  ด้าม   1,000  
23. หมึกเติมไวท์บอร์ด   5  ขวด   400  
24. ฟิวเจอร์บอร์ดกลาง  5  แผ่น   300  
25. ไส้แฟ้ม 100 ไส้ ตราช้าง  3 ห่อ   360  
26. กาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว  30  ม้วน   600  
27. กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว  15  ม้วน    600  
28. กาว 2 หน้าหนา 1 นิ้ว 15  ม้วน   675  
29. กาว  TOA 16  ออนซ์  6  ขวด     270  
30. กาวย่น 1.5 นิ้ว 3M  40  ม้วน   1,440  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ รวม 

โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที1่  จัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนครนพิทยาคม 
31. คัตเตอร์ใหญ่ ตราช้าง  5  อัน   250  
32. กรรไกร  8  นิ้ว 3M    2  อัน   130  
33. เครื่องเย็บกระดาษ Max   2  อัน   150  
34. ใบคัตเตอร์ขนาดเล็ก  3  กล่อง   78  
35. ใบคัตเตอร์ขนาดใหญ่  2 กล่อง   80  
36. ผ้าเทป  1 นิ้ว  10  ม้วน   300  
37. ผ้าเทป  1.5  นิ้ว  20  ม้วน   900  
38. ผ้าเทป  2  นิ้ว    20  ม้วน   1,200  
39. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 ตราช้าง  40  กล่อง   600  
40. คลิบด า 2 นิ้ว   2  กล่อง   130  
41. ลวดเสียบกระดาษตราเสือ   15  กล่อง   225  
42. แผ่นยางรองตัด 22x30 ซม.   1  แผ่น   165  
43. แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3นิ้ว ด าตราช้าง  2  แฟ้ม   170  
44. สก็อตเทปใส 3M 0.5  นิ้ว  10  ม้วน   150  
45. สก็อตเทปใส 3M  1 นิ้ว  4 ม้วน   120  
46. หมึกเติม EPSON หมายเลข  664     10  ขวด   2,500  
47. ตะกร้าใส่เอกสาร  4  ใบ   340  
48. สมุดปกเคลือบ เบอร์ 1  3  เล่ม   240  
49. สมุดปกเคลือบ เบอร์ 2  3  เล่ม   120  
50. เครื่องตัดกระดาษ   1   เครื่อง   5,000  
                                  รวม   151,958  
 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวัสดุ
ส านักงานฝ่ายวิชาการ 
 

ระดับดีมาก สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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กิจกรรมที ่2 สอนเสริม และสอบ O-NET ม. 3 , ม. 6  ใน 5 กลุ่มสาระหลัก 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา   รตันะ 
วัตถุประสงค์   
          เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 โรงเรียนครนพิทยาคม   33  คน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 โรงเรียนครนพิทยาคม   23  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสงูกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
                     และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่คะแนนระดับชาติ ร้อยละ  55 
 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   - ประชุมวางแผนการท างานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

14  ธ.ค. 2561 
 

นางรุจิรา  รัตนะ 
 

2.ขัน้ด ำเนินกำร(Do) 
- จัดท าตารางสอนเสริมชั้น ม. 3 และ ชั้น ม. 6 
- จัดสอนเสรมิเพื่อเตรียมสอบ O-NET  
 
- นักเรียนช้ัน ม. 3 สอบ O-NET 
- นักเรียนม. 6 สอบ O-NET  
 

 
14 ธ.ค. 2561 
17 ธ.ค. 2561- 28 
ก.พ. 2562 
23 -24 ก.พ. 2562 
2 – 3 มี.ค. 2562 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
และครูผู้สอนใน 5 กลุ่ม
สาระ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
5 มี.ค. 2562 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
8 มี.ค. 2562 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

 
สถานทีด่ าเนนิการ  

- สอนเสริม O-NET ม. 3 และ ม. 6  สถานที่ โรงเรียนครนพิทยาคม 
- สอบ O-NET ม. 3  สถานที่  โรงเรียนสวีวิทยา 
- สอบ O-NET ม. 6 สถานที ่ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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งบประมาณ   

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 
โครงการ 1  ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมและสอบ O-NET ม. 3 และ ม. 6 ใน 5 กลุ่มสาระหลัก 
1.ค่าอาหาร ว่าง 
ครู/นักเรียน ม. 3  จ านวน 38 คน จ านวน 5 วันๆละ 2 
มื้อๆละ 20 บาท/คน) 

  
7,600 

  

2.ค่าอาหารว่าง  
ครู/นักเรยีน ม.6 จ านวน 30 คน จ านวน 5 วันๆละ 2 
มื้อๆละ20 บาท/คน) 

     6,000   

 สอบ O-NET ม. 3 และ ม. 6 
ค่าพาหนะในการเดินทางไปสอบ O-NET 

- รถโดยสารประจ าทางเหมาจ่าย 
 9,000   

รวม  22,600   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์
ความส าเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนระดับชาติ 
 

ร้อยละ 55 -คะแนนเฉลี่ย
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 
-คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบ
ระดับชาติ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ผลการทดสอบระดับชาติ 
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กิจกรรมที ่3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ(ค่าพาหนะ)ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบกจิกรรม นางรุจริา   รตันะ 
วัตถุประสงค์   
          เพื่อจัดหาพาหนะในการรับ ส่ง นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
                   นักเรียนที่เขา้ร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีรถรับ ส่ง เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    ระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการรถรับ ส่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัต ิ
   

 
5 ก.ย. 2561 
 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

2.ขัน้ด ำเนินกำร(Do) 
- ติดต่อประสานเจ้าของรถโดยสารประจ าทาง 
- ตกลงราคาคา่เหมาจ่าย 
- รับ ส่ง นักเรยีนในวันแข่งขนัทักษะทางวิชาการ 

 
10 ก.ย. 2561 
 
15 – 25 ก.ย. 2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
27 ก.ย. 2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการท างาน 

 
28  ก.ย. 2561 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

 

สถานทีด่ าเนนิการ 
            โรงเรียนครนพิทยาคม – โรงเรียนศรียาภัย – โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  
งบประมาณ  8,000 บาท 
 

ที่ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที่ 3   แข่งขันทักษะทางวิชาการ(ค่าพาหนะ)ประจ าปีการศึกษา 2561 
ค่าพาหนะ 
-ค่ารถโดยสารประจ าทาง(เหมาจ่าย)รับ ส่งนักเรียนใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561 

 8,000   

รวม  8,000   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์

ความส าเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ความพึงพอใจจากการรับบริการรถรับ ส่ง 
นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

ระดับดีมาก ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน 

 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. การบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนครนพิทยาคมโดยบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ คล่องตัว 
สะดวกรวดเร็วผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านทักษะวิชาการในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้รับบริการในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสะดวกและปลอดภัย 
    3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาและผล
การทดสอบระดับชาติได้คะแนนเฉลี่ยสูงกวา่คะแนนระดับชาติ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
  

โครงการ  คา่ยวิชาการเพื่อพัฒนาอาชพี 
  1. กิจกรรม  ค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ 
                                สงัคมโลก 
สนองมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ตัวชี้วัด 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 
                               ช่ือผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นางรุจิรา   รัตนะ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมที่ 1 )    ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที่......)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่   31    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
    
หลักการและเหตุผล 
        จุดมุ่งหมายและหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ตามความในมาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาน จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง(5) ความรู้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
          นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้  โดยส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ  ควยคู่ไปกับวิชาสามัญ  และส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning )เน้นทักษะกระบวนการให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งใน และนอก
ห้องเรียน  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนครนพิทยาคม พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
          ดังน้ันโรงเรียนครนพิทยาคมได้จัดทําโครงการค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพฯ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

รหัสโครงการ 6122 
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กิจกรรมที่ 1  ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาอาชพี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางรุจิรา   รตันะ 
วัตถุประสงค์  

1. เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้เรียนมสี่วนร่วม 
3. ส่งเสริมกลุม่สาระการเรียนรู้บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียน 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรยีนโรงเรียนครนพิทยาคม   198  คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม    18   คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                    1.  ผู้เรียนรอ้ยละ 80  ได้รับการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ 
                    2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในระดับ 
                       คุณภาพดีมาก 
                   3.  กลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 6 กลุ่มสาระบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ   
                       ให้กับผู้เรยีนในระดับคุณภาพดีมาก 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

18 ม.ค. 2562 
 

นางรุจิรา  รัตนะ 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   1.ขออนุมัติหลักสูตร 
   2.จัดค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพ 6 กลุ่มสาระ 

 
21 ม.ค. 2562 
31 ม.ค. 2562 
 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
6   
กลุ่มสาระ 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
4  ก.พ. 2562 
 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
5 ก.พ. 2562 

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 
 



187 
 

 

งบประมาณ    25,000  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ  คา่ยวิชาการเพื่อพัฒนาอาชพี 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาอาชพี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1.ค่าอาหาร ครูและนักเรียนจํานวน 216 คน จํานวน 1 
วันๆละ 1 มื้อๆละ40 บาท/คน 
 

8,640  

2.ค่าอาหารว่าง ครูและนักเรยีน จํานวน 216 คน 
จํานวน 1 วันๆละ2 มื้อๆละ25 บาท/คน 

10,800  

3.ป้ายไวนิลโครงการ ค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพ  450 
4.กระดาษโฟโต 150  แกรม 4 ห่อๆละ 150  600 
5.หมึกพิมพ์ EPSON l385 ชนิดเติม 4 สี  1 ชุด  1,000 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้  3,510 

รวม 19,440 5,560 25,000
 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

 1.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ทักษะการประกอบอาชีพ 
  2. ระดับคุณภาพที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน 
 3. ระดับคุณภาพที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 6 กลุ่มสาระบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 
                    

ร้อยละ 80 
 
ระดับ ดีมาก 
 
 
ระดับ ดีมาก 
 
 
ร้อยละ 80 

1.ประเมิน
กิจกรรม 
2.ประเมิน 
 
 
3.ประเมิน 
 
 
4.ประเมิน 

1.แบบประเมนิ 
 
2.แบบประเมนิ 
 
 
3.แบบประเมนิ....  
 
 
4.แบบประเมนิ   

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
1. นักเรียนได้รบัการส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในการดําเนิน 

              ชีวิตประจําวัน 
2. ครูจัดการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีนได้อย่างมีคุณภาพ 

 3. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
              จากหลักสูตรทักษะอาชีพระยะส้ัน 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  โครงการประชุมสมัมนานักเรียนและผูป้กครอง 

  1. กิจกรรมประชุมสัมมนานกัเรียนและผู้ปกครอง 
  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

S5.1 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความมีระเบียบวินัยและค่านิยม 12 ประการ 
 
สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัด 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 3 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมที่ 1)        ต่อเน่ือง   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่  3   เดือน มิถุนายน    พ.ศ. 2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา  24 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ข้อ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 

รหัสโครงการ 6123 
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โรงเรียนครนพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน รับผิดชอบดูแลและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน
ในชุมชน ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  
และนักเรียน ในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จในการเรียน และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และสนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงได้
จัดทําโครงการประชุมสัมมนานักเรียนและผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสู่ความเจริญงอกงามท้ังสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนานักเรยีนและผู้ปกครอง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุน้ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนโดยผู้ปกครอง 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   25 คน 
2. ผู้ปกครองจํานวน 25 คน 
3. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  2 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษา 
2. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถกําหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียนได้ถูกต้อง 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

วันที่ 19-23  
มีนาคม 2561 

 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน ม.4  
1 ครั้ง 
  

 
วันที่ 3 มิถุนายน 

2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกตุ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
วันที่  4 – 8 

มิถุนายน 2561 
 
 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกตุ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
วันที่  4 – 8 

มิถุนายน 2561 
 

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกตุ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   7,080  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ประชุมสัมมนานักเรียนและผู้ปกครอง 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนานักเรียนและผูป้กครอง 
1. ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จํานวน 56 คน   2,800  2,800
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 56 คน   3,920  3,920
3.กระดาษ A4 2 ห่อ ๆ ละ 130  260 260
4.เทปผ้ากาว ขนาด 1.5 น้ิว 2 ม้วน ๆ ละ 50 บาท  100 100

รวม 6,720 360 7,080
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับระบบจัด
การศึกษา 
2.ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองที่
สามารถกําหนดเป้าหมายการพัฒนา
ตนเอง 3.ระดับความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ระดับมาก 

สอบถาม 
 
 

ตรวจสอบการ
กําหนดเป้าหมาย 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบบันทึก 
 

แบบสอบถาม 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1. นักเรียนไมม่ีปัญหาการเรยีนและพฤติกรรม 
2. ผู้ปกครองเข้าใจและร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาผูเ้รียน 

 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  สง่เสริมสวัสดิการ สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 

1. กิจกรรม  ซือ้ยาและเวชภัณฑ์  
2. กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ  
                                สงัคมโลก 
สนองมาตรฐานท่ี S1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 4 ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพยาบาล 
   นางสาวสกุลรัตน์  เดโชศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเน่ือง (กิจกรรมที ่1)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

1. กิจกรรมท่ี 1  ครั้งที่ 1   วันที่   7    เดือน  พฤษภาคม      พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1  วันที่    28   เดือน  สิงหาคม       พ.ศ. 2561 

2. กิจกรรมท่ี 2   วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่134 ตอนที่ 40 ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐ
ต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สอดคลอ้งกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี 2560 ที่มีนโยบายเร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการ
ประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ นอกจากบรรยากาศภายในห้องเรียนแล้ว สุขภาพร่างกายของผู้เรียนก็มี
ผลต่อการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ทางงานพยาบาลเห็นถึงความสําคัญในสว่นน้ี จึงมีความจําเป็นที่ต้องมียาและ
เวชภัณฑ์ เพ่ือบรรเทาอาการป่วยหากผู้เรียนไม่สบาย และเพ่ือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีที่ผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บในสถานศึกษา 
 นอกจากน้ี การตรวจสุขภาพร่างกายของผู้เรียนเป็นประจํา จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดูและสุขภาพ และเป็นการรักษาอาการป่วยอย่างรวดเร็วหากพบอาการผิดปกติจากการตรวจ
ร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป 
 
 
 

รหัสโครงการ 6124 
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กิจกรรมที่ 1 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสกุลรตัน์  เดโชศาสตร์ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีเจ็บป่วยหรือไม่สบาย เพ่ือลดผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2. เพ่ือให้จํานวนยาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในโรงเรียน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   185  คน 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนครนพิทยาคม  18   คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1.  สุขภาพของผู้เรียนดีขึ้น เอ้ือต่อการเรียนของผู้เรียน 
2.  ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างเหมาะสม 

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

22-26  มีนาคม 
2561 

นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
     - ตรวจสอบรายการยาและเวชภัณฑ์ในห้อง
พยาบาล 
     - กําหนดรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องซื้อ 
และคํานวณค่าใช้จ่าย 
 
     - บันทึกขอ้ความเพ่ือขอจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
     - ส่งมอบบันทึกข้อความการจัดซื้อให้แก่ฝ่าย
พัสดุ 

 
30 มีนาคม  2561 , 
20 สิงหาคม 2561 
4-6 พฤษภาคม 
2561 , 20 สิงหาคม 
2561 
7-9 พฤษภาคม 
2561 , 28-31 
สิงหาคม 2561 

 
นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 
 
 
 

3.ขั้นประเมินผล 
     - ประเมินผลการดําเนินงาน 
     - ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
20-23 สิงหาคม 
2561 , 20-23 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
24-27 สิงหาคม 
2561, 24-27 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 
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สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
งบประมาณ  6,000 บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
กิจกรรมที่  1  ซื้อยาและเวชภัณฑ์  
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  6,000 6,000

รวม  6,000 6,000
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.  ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างเหมาะสม 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

100 % 
 
80 % 

1.ตรวจสอบการ
ให้บริการ 
2. สอบถามความ
พึงพอใจ 

1.บันทึกการให้บริการ 
 

2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1. ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
2. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสกุลรตัน์  เดโชศาสตร์ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   185  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. ผู้เรียนในโรงเรียนได้ตรวจสุขภาพ 
 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

22-26  มีนาคม 
2561 

นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
     - ประสานงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลครน 
     - เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพผู้เรียน 

 
27-30 มีนาคม  

2561 
เดือน สิงหาคม  

2561 

 
นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
     - ประเมินผลการดําเนินงาน 
     - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1-7 กันยายน 2561 

 
นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
8-10 กันยายน 

2561 

 
นางสาวสกุลรัตน์   
เดโชศาสตร์ 

 
 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  350 บาท 
 
 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
กิจกรรมที่  2  ตรวจสุขภาพนักเรียน 
1.ค่าอาหาร  
(เจ้าหน้าที่อนามัย 2 คน จํานวน  1 วันๆละ  1 มื้อ 
มื้อละ 50 บาท/คน) 

100  100

2.ค่าอาหารว่าง  
(เจ้าหน้าที่อนามัย 2 คน จํานวน 1 วันๆละ 2 มื้อ 
มื้อละ 35บาท/คน) 

140  140

รวม 240  240
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

     1.  ผู้เรียนในโรงเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
     2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

100 % 
 
80 % 

1.ตรวจสอบการ
ให้บริการ 
2. สอบถามความ
พึงพอใจ 

1.บันทึกการให้บริการ 
 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1. ผู้เรียนในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ์
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  ห้องเรียนนา่อยู่  
         1. กิจกรรม Big cleaning day 
         2 กิจกรรมประกวดห้องเรียนน่าอยู่ 
                   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.5 พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                          อย่างมีคุณภาพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 
                                
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมท่ี  1 )    ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที่  2 )   
ระยะเวลาดําเนินการ  

   กิจกรรมที ่1 วันที่   28 พ.ค.- 2 มิ.ย.2561 
   กิจกรรมที ่2 วันที่   1 ก.ค.2561  - 1 ก.พ. 2562 
 

 
 
หลักการและเหตุผล 
      การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน เช่น ห้องเรียน 
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะห้องเรียนควรสะอาด มีความสะดวกสบาย อบอุ่น และมีระเบียบ
พร้อมที่จะเรียน เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ ดังน้ัน ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จึงควรมีการจัดการประกวดห้องเรียน 
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจสําหรับนักเรียนและบุคลากรในการทํางาน ความร่วมมือ ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้านในด้านการทํางานและการเรียนการสอนจนเกิดเป็นนิสัยรักการทํางาน 
 ดังน้ัน ฝ่าย / งานท่ีเก่ียวข้องจึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพช้ันเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6125 
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กิจกรรมที่ 1  : กิจกรรม Big cleaning day 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
     2.เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักในการทํางานเป็นหมู่คณะ สามัคคี เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม    198  คน 
2.ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  18  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                  ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี และห้องเรียนมีความสะอาด มีบรรยากาศที่ดีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 วิธีการดําเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   -  ประ ชุมวางแผนการทํ า ง านและแ ต่ ง ต้ั ง
ผู้รับผิดชอบ 

26  มีนาคม 2561 
 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   -ประชุมวางแผนการจัดรูปแบบของกิจกรรม 
  - มอบหมายเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทําความสะอาด 
  - ดําเนินการตามกิจกรรม Big cleaning day 

 
28 - 31 พ.ค.2561 
 
30 พ.ค.2561 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 

 
31 พ.ค.2561 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
2 มิ.ย.2561 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

 
สถานที่ดําเนินการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  890  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ห้องเรียนน่าอยู่  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Big cleaning day 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- ไม้กวาดหยากไหย่ จํานวน 5 อัน อันละ 40 บาท  
- แปลงขัดพ้ืนห้องนํ้า จําวน 5 อัน อันละ 30 บาท  
-นํ้ายาล้างห้องนํ้า 3800 มล. 1 ขวด 
-นํ้ายาถูกพ้ืน 3800 มล. 1 ขวด 
-นํ้ายาเช็ดกระจกคิงส์ สเตลล่า 600มล. จํานวน 3 ขวด 
ขวดละ 60 บาท  

   
200 
150 
195 
165 
180 

200
150
195
165
180

รวม   890 890
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์ 
ความสาํเร็จ

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
 

ระดับ ดี 1 .ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

 

กิจกรรมที่ 2  : กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 
วัตถุประสงค์   
             1.ปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียนรักษาสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่ดี 
    2. เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนเรยีนอย่างมีความสุข 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1.นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198  คน 
2.ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  18  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
                  ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี และห้องเรียนมีความสะอาด มีบรรยากาศทีดี่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

26  มีนาคม 2561 
 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   -ประชุมวางแผนการจัดรูปแบบของกิจกรรม 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดห้องเรียน 
  - ประชุมคณะกรรมการจัดทําเกณฑ์การประกวด 
  -ดําเนินการประกวดห้องเรียนคร้ังที่ 1 
  -ดําเนินการประกวดห้องเรียนคร้ังที่ 2 
 

 
1 ก.ค. 2561 

 
 

30 ก.ค.2561 
30 ม.ค.2562 

นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินความคุณภาพห้องเรียน 
 
  - ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 

 
29 ก.ค.2561 และ 

29 ม.ค.2562 
31 ก.ค. 2561 และ 

31 ม.ค.2562 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1 ก.พ.2562 

 
นางสาวขนิษฐา  ด้วงนิล 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  385  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ห้องเรียนน่าอยู่  
กิจกรรมที่ 2 ประกวดห้องเรียนนา่อยู่ 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- กระดาษA4 1 รีม 
- กระดาษเกียรติบัตร A4 1 รีม 

  
100 
285 

100
285

รวม  385 385
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 
2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 

40 -50 คะแนน 
 
ระดับ ดี 

1.ประเมิน
คุณภาพ
ห้องเรียน 
2.ประเมินความ
พึงพอใจ 

1.แบบประเมนิคุณภาพ
ห้องเรียน 
2.แบบประเมนิความพึง
พอใจ 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.ห้องเรียนมีความสะอาด มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมสีว่นร่วมในกิจกรรม 

 3.ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนรกัษาสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่ดี  
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  1. กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
   2. กิจกรรม   ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S2  :  พัฒนาระบบบริหารสถานศกึษาให้มีธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ดีงามในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริการสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด 3 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวขอ้งกับทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการัด   
การศึกษา  ใหม้ีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป/ กลุ่มงานสมัพันธ์ชุมชน 
                               ช่ือผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่1,2)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่   13   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
  วันที่   7   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2561 

  2. กิจกรรมที ่2  วันที่   9   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
       วันที่   1   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2561 

  วันที่   3   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2561 
       วันที่   15   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2562 
  
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่งหมายและหลักการตามการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  นอกจากน้ี แนวการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรา 24 (6) จะต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคล ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ  พร้อมทั้งดําเนินการตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 48 โดยให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม  
จึงเป็นกิจกรรมสําคัญอีกกิจกรรมหน่ึงที่ผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสได้กําหนดแนวทาง ร่วมวางแผนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด 

รหัสโครงการ 6126 
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กิจกรรมที่  1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางมาริสา  การะเกตุ 
วัตถุประสงค์   
   1. เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคม 

2. เพ่ือแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียน 
      3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
     4.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
  
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 20  คน 
3. ผู้ปกครองนักเรียน  198  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
1. ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคม 
2. ผู้ปกครองทราบถึงผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียน 

       3. มีแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
      4.  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

30 มีนาคม 2561 
 

นางมาริสา  การเกตุ 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
ภาคเรียนที่1/2561 
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
2.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  เพ่ือร่วม
วางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
3.  ดําเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่2/2561 
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
2.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  เพ่ือร่วม
วางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
3.  ดําเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 
 

7  พฤษภาคม 2561
 

8  พฤษภาคม 2561
 

13 พฤษภาคม 
2561 

 
1  ตุลาคม 2561 

 
2  ตุลาคม 2561 

 

นางมาริสา  การเกตุ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7  ตุลาคม 2561 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินความพึงพอใจ  ภาคเรียนที่  1/2561 
  - ประเมินความพึงพอใจ  ภาคเรียนที่  2/2561 
 

 
13 พฤษภาคม 

2561 
7   ตุลาคม 2561 

นางมาริสา  การเกตุ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
  -  รายงาน  สรุปความพึงพอใจ  ภาคเรียนที่  
1/2561 
  -  รายงาน  สรุปความพึงพอใจ  ภาคเรียนที่  
2/2561 

 
21 พฤษภาคม 

2561 
 

15   ตุลาคม 2561 

นางมาริสา  การเกตุ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  โรงเรียนครนพิทยาคม 
งบประมาณ 30,480  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
1.ค่าอาหารว่าง  
(ครู  20  คน  นักเรียน  200  คน ผู้ปกครอง  200  คน
จํานวน  2  วันๆละ  1  มื้อๆละ  35  บาท/คน) 

29,400   29,400

2.ป้ายไวนิล  1.5 x 4 ตารางเมตร    1,080 1,080
รวม 29,400 1,080 30,480

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของผู้ปกครองทราบถึงนโยบาย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยา
คม 
2. ร้อยละของผู้ปกครองทราบถึงผลการ
เรียน ความประพฤติ การปรับตัว 
ความสามารถของนักเรียน 
3. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 

1.  ร้อยละ  90 
 
 
2.  ร้อยละ  90 
 
 
3.  ร้อยละ  80 

1.สอบถามความ
คิดเห็น 
 
2.สอบถามความ
คิดเห็น 
 
3.สอบถามความ
คิดเห็น 

1.แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
 
2.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
 
3.  แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
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กิจกรรมที่  2 ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางมาริสา  การะเกตุ 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อโรงเรียน   
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษาละ   4 ครั้ง 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน  9  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

วิธีการดําเนนิการ   
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

30  มีนาคม 2561 
 

นางมาริสา  การเกตุ 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
9 พฤษภาคม  2561
1  สิงหาคม  2561 
3  ตุลาคม 2561 
15  มีนาคม  2562 

ผู้อํานวยการโรงเรียนครน
พิทยาคม 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 

15  มีนาคม  2562 นางมาริสา  การเกตุ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - สรุป  วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทาํงาน 

25  มีนาคม  2562 นางมาริสา  การเกตุ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
งบประมาณ -  บาท 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์

ความสาํเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.  จํานวนคร้ังในการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา   
2.  ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการเข้าร่วมประชุม 

1.  อย่างน้อย  2  
ครั้ง/ภาคเรียน 
2.  ร้อยละ  95 

1.  นับจํานวน
ครั้งในการ
ประชุม 
2.  นับจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.บัญชีลงเวลา 
2.บันทึกการประชุม 

 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
1. นักเรียนมผีลการเรียน  ความประพฤติ เป็นที่พอใจของผู้ปกครองและชุมชน 
2.  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาและชุมชน  ช่วยดูแลนักเรียนซึ่งเป็นคนของ

ชุมชน 
 3. โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  ปรบัภูมิทัศน์และบํารุงรักษาอาคารสถานที ่

  1. กิจกรรม  ปรับภูมิทัศน์และบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.5 ห้องเรียนทุกหอ้งเรียนมีการจัดบรรยากาศให้เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู ้
สนองมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 2.4  วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานอาคารสถานที่ 
                               ช่ือผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่  ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที1่)   
ระยะเวลาดําเนินการ  
  1. กิจกรรมที ่1  5  เมษายน  2561 
                      1  พฤษภาคม 2561 
                       6  สิงหาคม  2561 
                       8  ตุลาคม  2561 
                       7  มกราคม  2561 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ข้อ  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ   สถานศกึษามีอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม  เหมาะสม 
บรรยากาศร่มรื่น ม ี สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด การซ่อม
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครภัุณฑ์ประกอบอาคารให้มีสภาพเดิม มีความสวยงาม การบริการ
สาธารณูปโภคครบทุกด้าน มคีวามเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา 
 โรงเรียนครนพิทยาคมเห็นความสําคัญ และตระหนักในสิ่งเหล่าน้ี จึงจัดทาํโครงการน้ีขึ้นมาเพ่ือให้
โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษา  มสีภาพภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและสามารถ
ให้บริการต่อผูม้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงจึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6127 
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กิจกรรมที่ 1  ปรับภูมิทัศและบํารงุรักษาอาคารสถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   

1.นักเรียน บุคลากรและผูม้าใช้บริการสามารถใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

2.นักเรียน  บุคลากรและผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198 คน 
2. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม 20  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1.  ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียนและอาคารสถานที่อยู่ในระดับดี 
  2.  ความพึงพอใจต่อสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดี 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
   -  สํารวจความเสียหายของอาคารและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
   -  สํารวจจํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับภูมิ
ทัศและรักษาความสะอาด 

  
3  เมษายน  2561 
5  เมษายน  2561 
 
5  เมษายน  2561 
 
5  เมษายน  2561 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม  บํารุงรักษา
และทําความสะอาด 
    
 
 
-  ดําเนินการซอ่มแซม  บํารุงรักษา  ทําความ
สะอาด 

 
5  เมษายน  2561 
1  พฤษภาคม 2561
6  สิงหาคม  2561 
8  ตุลาคม  2561 
7  มกราคม  2561 
ตลอดปีการศึกษา  
2561 

 
 
 
 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
8  มีนาคม  2562 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
15  มีนาคม  2562 
 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
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สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม  ตําบลครน  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
งบประมาณ  71,900บาท 
 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ปรับภูมิทัศและบาํรุงรักษาอาคารสถานที ่
กิจกรรมที่  1  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการปรับภูมิทัศและบํารงุรกัษาอาคารสถานท่ี 
1.ค่านํ้ามันตัดหญ้า  6,000 6,000
2.ค่าอุปกรณ์ซอ่มแซมเคร่ืองตัดหญ้า  5,000 5,000
3.ค่าไม้กวาดดอกอ้อ  จํานวน  80  อัน  2,800 2,800
4.เปลี่ยนผงถ่านคาร์บอนกรองน้ํา  2  ถัง  10,000 10,000
5.ค่าซ่อมเครื่องทํานํ้าเย็น  3,000 3,000
6.ค่าเดินท่อประปาเช่ือมต่อบ้านพักครู  500  เมตร  
ขนาด  1 ½  น้ิว  จํานวน  130  เส้น 

  
9,100 9,100

7.  ค่าแรงเดินท่อประปา 3,000  3,000
8. เงินสํารองซ่อม  30,000 30,000

รวม 3,000 68,900 71,900
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.  ร้อยละของนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนและผูม้าใช้บริการมคีวามพึง
พอใจต่อการใช้ห้องเรียนและอาคาร
สถานที่อยู่ในระดับดี 
2.  ร้อยละของนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนและผูม้าใช้บริการมคีวามพึง
พอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมอยู่ใน
ระดับดี 

 
 
ร้อยละ  95 
 
ร้อยละ  95 

 
 
1.สอบถาม 

 
 

2.สอบถาม 
 

 
 
1.แบบสอบถาม 

 
 

2.แบบสอบถาม 
 

 
 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1.  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
2.  ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 

  
 
 
 





216 
 

 

แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  ปรบัปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาและระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียนครนพิทยาคม 

กิจกรรมที ่1  ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมที ่2  ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน S1.5  พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานท่ี  2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป 
                               ช่ือผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ (กิจกรรมที ่1,2 )    ต่อเน่ือง     
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่   28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที่     3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ในมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวช้ีวัดที่  2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ขอ้ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ข้อ  2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  ข้อย่อยที่  2.7  สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สือ่การ
เรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  กลยุทธ์โรงเรียนข้อ 1.5  พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จาก
แนวนโยบายดังกล่าวโรงเรียนครนพิทยาคมจึงจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาขึ้นเพ่ือปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  บุคลากรภายในโรงเรียน
และชุมชนที่มาใช้บริการได้ใช้ห้องที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6128 
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กิจกรรมที่ 1  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในห้องโสตทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องโสตทัศนศึกษาจํานวน  4  เครื่อง 
 2.  เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องโสตทัศนศึกษาใหเ้อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมอ่ืนของบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้มาใช้บริการจากภายนอก 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. เครื่องปรับอากาศจํานวน  4  เครื่อง 
2. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198  คน 
3. ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  20  คน   

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1.  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนที่มาใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษามีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องโสตทัศนศึกษาในระดับมากร้อยละ  95   
  2.  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนที่มาใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษามีความพึง
พอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมอ่ืนในระดับมากร้อยละ  95 
 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

 
3  เมษายน   2561 
1 พฤษภาคม  2561
 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   - ประกาศย่ืนซองประกวดราคา 
   - ผู้ชนะการย่ืนซองดําเนินการติต้ัง
เครื่องปรับอากาศภายในห้องโสตทัศนศึกษาจํานวน 
  4  เครื่อง 

 
7 พฤษภาคม  2561
 
28 พฤษภาคม 
2561 

 
นางมาริสา  การะเกตุ 
 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1 มิถุนายน 2561 
          ถึง 
30  กันยายน 2561 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
8  ตุลาคม  2561 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

สถานทีดํ่าเนนิการ  
 ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  210,000  บาท 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาและระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที่ 1 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในห้องโสตทัศนศึกษา 
1.  ติดต้ังสายไฟฟ้าขนาดหน้าตัด  25  ตารางมิลลิเมตร 
   ระบบ  3  เฟส  4  สาย  ความยาวรวม  130  เมตร 

  
10,000 10,000

1.  ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศระบบไฟ  3  เฟส   
    36,000  BTU  จํานวน  4  เครื่อง 

  
200,000 200,000

รวม  210,000 210,000
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนที่มาใช้บรกิารห้องโสต
ทัศนศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพ 
แวดล้อมภายในห้องโสตทัศนศึกษาใน
ระดับมาก 
  2.  ร้อยละของนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนที่มาใช้บรกิารห้องโสต
ทัศนศึกษามีความพึงพอใจต่อความ
เหมาะสมของสถานที่ในการจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมอ่ืนในระดับมาก 
 
 

 
 
 
ร้อยละ  95 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  95 

 
 
 
1.สอบถาม 

 
 
 
 
 

2.สอบถาม 
 

 
 
 
1.แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

2.แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงระบบประชาสัมพนัธ ์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนครนพิทยาคม 
 2.  เพ่ือพัฒนาการรับข้อมูลขา่วสารของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1.  นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม   198  คน 
2.  ครูโรงเรียนครนพิทยาคม  20  คน   

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  1.  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบประชาสัมพันธ์ในระดับ
มากร้อยละ  95   
  2.  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อความชัดเจนและเป็นปัจจุบันของ
ระบบประชาสัมพันธ์ในระดับมากร้อยละ  95 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

 
3  เมษายน   2561 
1 พฤษภาคม  2561
 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   -  สํารวจราคาวัสดุ 
   -  จัดซื้อวัสดุและปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ 

 
1 พฤษภาคม  2561
3  พฤษภาคม 2561

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1 มิถุนายน 2561 
          ถึง 
30  กันยายน 2561 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
8  ตุลาคม  2561 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนครนพิทยาคม 
งบประมาณ  32,340  บาท 
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ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาและระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียนครนพิทยาคม 
กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงระบบประชาส ัมพันธ์ 
1.  ลําโพงฮอร์นขนาด  250  วัตต์   5  ตัว  7,000 7,000
2.  สายไฟแบบมีสายสริงในตัว  400  เมตร  4,000 4,000
3.  ท่อประปาขนาด  2  น้ิว  คาดนํ้าเงิน  1  เส้น  1,100 1,100
4.  อุปกรณ์ยึดลําโพง  9  ชุด  1,350 1,350
5.  อุปกรณ์เดินสายลําโพง  20  ชุด  2,000 2,000
6.  เครื่องต้ังเวลา  1  เครื่อง  5,890 5,890
7.  สายไมโครโฟน  100  เมตร  2,500 2,500
8.  ไมโครโฟน  2  ตัว  3,500 3,500
9.  ค่าแรงติดต้ัง  5,000 5,000

รวม   32,340
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบ
ประชาสัมพันธ์ในระดับมาก 
  2.  ร้อยละของนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อความชัดเจน
และเป็นปัจจุบันของระบบประชาสัมพันธ์
ในระดับมาก 
 
 

 
 
ร้อยละ  95 
 
 
 
ร้อยละ  95 

 
 
1.สอบถาม 

 
 
 

2.สอบถาม 
 

 
 
1.แบบสอบถาม 

 
 
 

2.แบบสอบถาม 
 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1. ชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2. ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากนักเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 3. ชุมชนมีความศรัทธาต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 
                
 
 
 
 





222 
 

 

แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  เสรมิสร้างคุณธรรมและคุณลักษณอันพงึประสงค ์
   1. กิจกรรมไหว้ครู 

  2. กิจกรรมห้องเรียนเศรษกิจพอเพียง 
            3. กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม 
   4. กิจกรรมประเมินและรับรองคุณธรรมนักเรียน  
    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

S5.1 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความมีระเบียบวินัยและค่านิยม 12 ประการ 
S6.2 ส่งเสริมการบูรณาการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

และในชีวิตประจําวัน 
 
สนองมาตรฐานท่ี 1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
 ตัวช้ีวัด 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ตัวช้ีวัด 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  กิจกรรมที่ 3,4,5          ต่อเน่ือง  กิจกรรมที ่1,2      
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่  31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
  2. กิจกรรมที ่2  ครั้งที่ 1  วันที่  1-29   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
   ครั้งที่ 2  วันที่  1-31   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
   ครั้งที่ 3  วันที่  1-31   เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  3. กิจกรรมที ่3  ครั้งที่ 1  วันที่  1-29   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
   ครั้งที่ 2  วันที่  1-31   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
   ครั้งที่ 3  วันที่  1-31   เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  4. กิจกรรมที ่4  ครั้งที่ 1  วันที่  1-29   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
   ครั้งที่ 2  วันที่  1-31   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
   ครั้งที่ 3  วันที่  1-31   เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6129 
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หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  ได้บัญญัติแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  อีกทั้งรัฐบาลโดย 
คสช. ได้ประกาศค่านิยม 12 ประการ และหลักสูตรสถานศึกษาได้กําหนดให้ต้องพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์  ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบาย 
ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย ส่งเสริมสนับการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  ซึ่งโรงเรียนครนพิทยาคมได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็น
สุข จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน ์
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 
2. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทย  

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม จํานวน  198 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 
2. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีไหว้ครู 

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

5  มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม  
 
 
2.2 จัดกิจกรรมไหว้ครู 
 

 
21-25 พฤษภาคม 
2561 
 
7 มิถุนายน 2561 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
7-15 มิถุนายน 
2561 
 
 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
7-15 มิถุนายน 
2561 
 

 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   2,675  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรมและคุณลักษณอันพงึประสงค ์
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู 
1.ป้ายไวนิลขนาด 1.5 x 2.5 เมตร 675  675
2.ค่ารางวัลประกวดพานไหว้ครู  2,000 2,000

รวม 675 2,000 2,675
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าของกิจกรรมไหว้ครู 
3.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

นับจํานวน 
สอบถามความ

คิดเห็น 
สอบถามความ

คิดเห็น 

แบบลงทะเบียน 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมห้องเรียนเศรษกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุน้ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแนวคิดในการดําเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกห้องเรียนพัฒนากิจกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครู โรงเรียนครนพิทยาคมจํานวน  18 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม จํานวน 198 คน  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนเกิดแนวคิดในการดําเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

5  มี.ค. 2561 
 
21-25 พ.ค.2561 
21-25 พ.ค.2561 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมกรรมการดําเนินโครงการและครู  
2.2 ห้องเรียนพัฒนากิจกรรมและประเมินตนเอง 
2.2 ประเมินผลการดําเนินงานของห้องเรียน 
     ครั้งที่ 1  
     ครั้งที่ 2 
2.3 ประกาศรางวัลห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและ
ครูผู้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
     ครั้งที ่1  
     ครั้งที ่2 

 
28-31 พ.ค.2561 
1มิ.ย.61-31 ม.ค.62 
 
21-31 ส.ค. 2561 
28-31 ม.ค.2562 
 
 
10 ก.ย. 2561 
11 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
ครูที่ปรึกษา 
คณะกรรมการประเมิน 
 
 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
   

 
11-15 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
11-15 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
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สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
งบประมาณ   7,570  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรมและคุณลักษณอันพงึประสงค ์
กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
1.กระดาษ A4 3 ห่อ ๆ ละ 130  390 390
2.กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ   180 180
3.งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมห้องเรียน ห้องเรียนละ 
1,000 บาท จาํนวน 7 ห้อง 

 7,000 7,000

รวม  7,570 7,570
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการประยุกต์หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต 
2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถพัฒนา
กิจกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ประเมินความรู้ 
 
 
 

ประเมินกิจกรรม 
 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบประเมิน 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียนคณุธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุน้ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมด้วยตนเอง 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครู โรงเรียนครนพิทยาคมจํานวน  18 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม จํานวน 198 คน  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีจริยธรรมและคณุธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

5  มี.ค. 2561 
 
21-25 พ.ค.2561 
21-25 พ.ค.2561 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมกรรมการดําเนินโครงการและครู  
2.2 ห้องเรียนพัฒนากิจกรรมและประเมินตนเอง 
2.2 ประเมินผลการดําเนินงานของห้องเรียน 
     ครั้งที่ 1  
     ครั้งที่ 2 
2.3 ประกาศรางวัลห้องเรียนคุณธรรมและครูผู้
ส่งเสริมคุณธรรม  
     ครั้งที ่1  
     ครั้งที ่2 

 
28-31 พ.ค.2561 
1มิ.ย.61-31 ม.ค.62 
 
21-31 ส.ค. 2561 
28-31 ม.ค.2562 
 
 
10 ก.ย. 2561 
11 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
ครูที่ปรึกษา 
คณะกรรมการประเมิน 
 
 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
   

 
11-15 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
11-15 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   1,970 บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรมและคุณลักษณอันพงึประสงค ์
กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนคุณธรรม 
1.กระดาษ A4 3 ห่อ ๆ ละ 130  390 390
2.กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ   180 180
3.ป้ายคุณธรรมประจําห้องเรียน จํานวน 7 ป้าย  1,400 1,400

รวม  1,970 1,970
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจริยธรรมห้องเรียน 
 

ร้อยละ 80 
 

ประเมินจริยธรรม 
 
 

แบบประเมิน 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินและรบัรองนักเรียนคณุธรรม 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุน้ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครู โรงเรียนครนพิทยาคมจํานวน  18 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคม จํานวน 198 คน  

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีจริยธรรมและคณุธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ 

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

5  มี.ค. 2561 
 
21-25 พ.ค.2561 
21-25 พ.ค.2561 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมกรรมการดําเนินโครงการและครู  
2.2 นักเรียนจัดทําแฟ้มสะสมผลงานคุณธรรม 
2.2 ประเมินผลการดําเนินงานของห้องเรียน 
     ครั้งที่ 1  
     ครั้งที่ 2 
2.3 ประกาศรางวัลนักเรียนคุณธรรม  
     ครั้งที ่1  
     ครั้งที ่2 
2.4 จัดทําป้ายนิเทศส่งเสริมคณุธรรม 

 
28-31 พ.ค.2561 
1 มิ.ย.61-31 ม.ค.62
 
21-31 ส.ค. 2561 
28-31 ม.ค.2562 
 
10 ก.ย. 2561 
11 ก.พ.2562 
1-15 มิ.ย. 2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
ครูที่ปรึกษา 
คณะกรรมการประเมิน 
 
 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
 
 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
   

 
11-15 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
11-15 ก.พ.2562 

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   11,570 บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรมและคุณลักษณอันพงึประสงค ์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินและรับรองนักเรียนคุณธรรม 
1.กระดาษ A4 3 ห่อ ๆ ละ 130  390 390
2.กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ   180 180
3.ป้ายคุณธรรมประจําห้องเรียน จํานวน 7 ป้าย  1,400 1,400
4.เข็มนักเรียนคุณธรรม 100 อัน  6,000 6,000
5.ป้ายนิเทศกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 1.2x2 
เมตร   

 3,600 3,600

รวม  11,570 11,570
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินนักเรียนคุณธรรม  
 

ร้อยละ 60 
 

ประเมินจริยธรรม 
 
 

แบบประเมิน 
 

 
 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
 

1. นักเรียนได้รบัการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
2. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
3. นักเรียนที่มีจริยธรรมที่เหมาะสมส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  จัดจ้างครูและบคุลากร 

  1. กิจกรรม  จัดจ้างครูภาษาไทย 
  2. กิจกรรม  จัดจ้างครูคอมพิวเตอร์ 
  3. กิจกรรม  จัดจ้างครูต่างชาติ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 S3.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 3 การมสี่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 
ศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    

ลักษณะโครงการ   ใหม ่      ☑  ต่อเน่ือง  (กิจกรรมท่ี 1,2,3)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1    1  พฤษภาคม 2561   ถึง  31  มีนาคม  2562 
   2. กิจกรรมที ่2    1  พฤษภาคม 2561   ถึง  31  มีนาคม  2562 
            3. กิจกรรมที ่3    1  พฤษภาคม 2561   ถึง  30  กันยายน  2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลน้ัน นอกเหนือจากการจัดเน้ือหาและ
หลักสูตรการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหน่ึงที่
สําคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหน่ึงที่สถานศึกษาต้องให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาก็
คือ อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันเพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้อง
ตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนโรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
จัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนอัตรากําลังที่ตํ่ากว่าเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยจัดทําโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6130 
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กิจกรรมที่ 1     กิจกรรม จัดจ้างครูภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 2     กิจกรรมจัดจ้างครคูอมพวิเตอร ์
กิจกรรมที่ 3     กิจกรรมจัดจ้างครูต่างชาติ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. จ้างครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561   ถึง   
มีนาคม  2562  

2. จ้างครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561   ถึง  
มีนาคม  2562  

3. จ้างครูต่างชาติ จํานวน 1 อัตรา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561   ถึง  กันยายน 2561  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนร้อยละ 100  ได้เรียนรู้จากครูตรงตามวิชาเอก 
2. นักเรียนร้อยละ 100  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร 

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ    

  
30  มีนาคม 2561 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   - ทําสัญญาจ้าง 

 
1  พฤษภาคม 2561 
-  31  มีนาคม 
2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
   - ปฏิบัติการสอน 

 
30 กันยายน 2561 
,  
31 มีนาคม 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - ดําเนินการต่อสัญญาจ้าง 

 
1  พฤษภาคม 2562

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  478,349  บาท  (งบบุคลากร) 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ จัดจ้างครูและบคุลากร 
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมจัดจ้างครูภาษาไทย 
1.ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม – กันยายน อัตราเดือนละ 
12,530 บาท จํานวน 5 เดือน 

  62,650

2.ค่าประกันสังคมเดือนพฤษภาคม – กันยายน อัตรา
เดือนละ 626.50 บาท จํานวน 5 เดือน 

  3,132.50

3.ค่าจ้างเดือนตุลาคม – มีนาคม อัตราเดือนละ 
12,840 บาท จํานวน 6 เดือน 

  77,040

4.ค่าประกันสังคมเดือนตุลาคม – มีนาคม อัตราเดือน
ละ 642 บาท จํานวน 6 เดือน 

  3852

รวม   146,674.50
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ จัดจ้างครูและบคุลากร 
กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมจัดจ้างครคูอมพิวเตอร์ 
1.ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม – กันยายน อัตราเดือนละ 
12,530 บาท จํานวน 5 เดือน 

  62,650

2.ค่าประกันสังคมเดือนพฤษภาคม – กันยายน อัตรา
เดือนละ 626.50 บาท จํานวน 5 เดือน 

  3,132.50

3.ค่าจ้างเดือนตุลาคม – มีนาคม อัตราเดือนละ 
12,840 บาท จํานวน 6 เดือน 

  77,040

4.ค่าประกันสังคมเดือนตุลาคม – มีนาคม อัตราเดือน
ละ 642 บาท จํานวน 6 เดือน 

  3852

รวม   146,674.50
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ จัดจ้างครูและบคุลากร 
กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมจัดจ้างครูต่างชาติ 
1.ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม – กันยายน อัตราเดือนละ 
37,000 บาท จํานวน 5 เดือน 

  185,000

   
รวม   185,000

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1. จํานวนครูอัตราจ้าง 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตร 

100 
100 

1.นับจํานวนครู 
2.นับจํานวน
นักเรียน 

1.บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 
2.แบบบันทึก ปพ.5 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
 1. ชุมชนมีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคม 

2. นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  พฒันาบคุลากร 
   1. กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  2. กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู 
  3. กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุฝ่ายบุคลากร 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 S3.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 S3.2 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 3 การมสี่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ 
ศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
ลักษณะโครงการ ☑  ใหม่ (กิจกรรมที ่3)      ☑  ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่1,2)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1    1  พฤษภาคม 2561   ถึง  30 มีนาคม 2562 
   2. กิจกรรมที ่2    1  กรกฏาคม 2561   ถึง  31 ธันวาคม  2562 
            3. กิจกรรมที ่3    1  พฤษภาคม 2561   ถึง  30 กันยายน 2562 
 
 

การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เน้น
ความสําคัญของครูที่มีทั้งความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเต็มเป่ียมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีวิญญาณความเป็นครู มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบูรณาการที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และ
เต็มตามศักยภาพ มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ เขา้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือนําความรู้ความสามารถนั้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อีกทั้ง รู้จักนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดทําเป็นแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยองค์กรในชุมชนเข้ามาเป็น
วิทยากรท้องถิ่น และมีบทบาทในการจัดการศึกษา จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องดําเนินการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับครู และเพ่ือให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และเป็นผูนํ้าของชุมชนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และตามความมุ่งหมาย ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ใหค้รูปรับเปลี่ยน
แนวทาง เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปรับกระบวนทัศน์ให้ชัดเจน สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู้ มีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การดําเนินงานตามโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีขึ้น  เพ่ือพัฒนาให้
บรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
 

รหัสโครงการ 6131 
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กิจกรรมที่ 1     พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
  ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและมีแผนพัฒนาตนเองร้อยละ 80 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักเรียน 
 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   -เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ    

  
30  มีนาคม 2561 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   -ประชุมครูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
   -ส่งครูเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาตนเอง 

 
1  พฤษภาคม 2561 
- 30  มีนาคม 2562

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
   -ประเมินโครงการ ติดตามผล -ประเมินความพึง
พอใจ  รายงานผล 

 
30 กันยายน 2561 
,  
31 มีนาคม 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   -นําผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

 
1  เมษายน 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ  80,000  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ พฒันาบคุลากร 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1.ค่าเดินทางไปราชการ 80,000  80,000
   

รวม   80,000
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผ่านการ
อบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเองอย่างมีคุณภาพและภายนอก
โรงเรียน 

80 นับจํานวนครูที่
ไปอบรม 

1. รายงานการเดินทาง 
2. แบบรายงานผลการไป
ราชการ 
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กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมมี่พึงประสงค์ให้กับครูและบุคลากร 
2. เพ่ือให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจรยิธรรมที่ดีงามและคา่นิยมมีพึ่งประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ    

  
30  มีนาคม 2561 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   -ช้ีแจงและทาํความเข้าใจ 
   -จัดทําคู่มือในการปฏิบัติ 

 
1 กรกฎาคม 2561 
-   31  ธันวาคม 
2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
   -ประเมินผล  
   -ประเมินความพึงพอใจ   

 
31 มีนาคม 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   -นําผลการประเมินมา ปรับปรุง พัฒนา 

 
1  เมษายน 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
งบประมาณ  -  บาท 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสําเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ระดับคุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ระดับ 3 1. สังเกตความ
ประพฤติและ
พฤติกรรมคร ู
2.รางวัลที่ครูได้รับ 

1. แบบสังเกต 
2. ทะเบียนคุมการได้รับ
รางวัลรางวัล 

กิจกรรมที่ 3     จัดซื้อวัสดุฝา่ยบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ์    
วัตถุประสงค์   
 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในฝ่ายบุคลากร 
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เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
  ครูและบุคลากรโรงเรียนครนพิทยาคม จํานวน 21 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 ให้บริการงานในฝ่ายบุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ    

  
30  มีนาคม 2561 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   - สํารวจวัสดุ 
   - จัดซื้อวัสดุ 

 
1  เมษายน 2561 -   
31  มีนาคม 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
   - ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
31 มีนาคม 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1  เมษายน 2562 

นางสาวอุณาโลม   
ชุมพลวีระพงษ์ 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ  1,780  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ พฒันาบคุลากร 
กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุฝ่ายบุคลากร 
1.ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร เล่มละ 120 บาท จํานวน 4 
เล่ม  

480  480

2.กระดาษการ์ดสีเหลืองอย่างหนา  A4 ขนาด 150แก
รม ห่อละ 150 บาทจํานวน 2 รีม 

 300 300

3.หมึกพิมพ์ชนิดเติม ขวดละ  250 บาท  จํานวน 4 
ขวด 

 1,000 1,000

รวม 480 1,300 1,780
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์

ความสาํเร็จ 
วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

จัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อการบริหารงาน 
บุคลากร 

ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 100 

1. มีสถิติวันลา
ประจําปี 
2. มีสถิติไป
ราชการของครู 

1. มีรายงานสถิติวันลา
ประจําปี 
2. มีรายงานสถิติไป
ราชการของครู 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวินัย คณุธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3. ชุมชนมีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนครนพิทยาคม 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  พฎัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 

  1. กิจกรรมจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
            2. กิจกรรมประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจําปี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

S1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2 การการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 3 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่        ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่1,2)       
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่  1-30   เดือน เมษายน    พ.ศ. 2561 
  2. กิจกรรมที ่  ครั้งที่ 1  วันที่  20   เดือน กันยายน    พ.ศ. 2561 
  ครั้งที่ 2  วันที่  13   เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2561 
 

 
 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา กําหนดให้โรงเรียนจัดทํา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  การการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา และ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ข้อ 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  โรงเรียนครนพิทยาคมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาและ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพัฎฒนา
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561  

 
 

รหัสโครงการ 6132 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุน้ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครู โรงเรียนครนพิทยาคมร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี จํานวน  18 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

5  มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  
 
 
2.2 จัดทําเอกสาร 
2.3 ขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
15-30 มีนาคม 
2561 
 
1-30 เมษายน 2561 
15 พฤษภาคม 2561

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
4– 8 มิถุนายน 
2561 
 
 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1-10 กันยายน 
2561 
 

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
นางมาริสา การะเกตุ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   1,440  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ พฎัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
1.กระดาษ A4 3 ห่อ ๆ ละ 130  390 390
2.ค่าเข้าเล่มเอกสาร เล่มละ 150 บาท x 7 เล่ม 1,050  1,050

รวม 1,050 390 1,440
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
 

มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
การศึกษา  

2561 

ตรวจสอบแผน แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจําปี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัชริน  ขวัญพะงุน้ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครู โรงเรียนครนพิทยาคมร่วมกันรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
จํานวน  18 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

5  มีนาคม 2561 
 

นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมติดตามการดําเนินงานคร้ังที่ 1  
2.2 จัดประชุมติดตามการดําเนินงานคร้ังที่ 1  

 
20 กันยายน 2561 
13 ธันวาคม 2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
   

 
1–10 ตุลาคม 2561 
15–30 ธันวาคม 
2561 

 
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1-15 มีนาคม 2562 
 

 
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   1,650  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ พฎัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจําปี 
1.กระดาษ A4 3 ห่อ ๆ ละ 130  390 390
2.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x  1,260  1,260

รวม 1,050 390 1,650
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินงานตามแผน 
 

80 ตรวจสอบรายงาน รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  
 

1. โรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
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 การพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฎฒนาแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
 
 

ลงช่ือ ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น) 
                                           หัวหน้างานแผนงาน 

 
ลงช่ือ ..............................................หัวหน้างานแผนงาน 

                                            (นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น) 
 

                              ลงช่ือ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     ( นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์) 
                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
                              ลงช่ือ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายจํารูญ  นุ้ยไซล่า) 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                         โรงเรียนครนพิทยาคม 

 
  
 อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสนอง   ศลิปกุล) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนครนพิทยาคม 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  พฒันาการบริหารงานงบประมาณ 

  1. กิจกรรมจดัทําคู่มือการบริหารระบบงานงบประมาณ   
   2. กิจกรรมบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

S1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2 การการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 3 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่(กิจกรรมที่ 1)     ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่2)   
ระยะเวลาดําเนินการ  

  1. กิจกรรมที ่1  วันที่  1-31   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2561 
   2. กิจกรรมที ่2  วันที่ 1  เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2561  ถึง  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562   
 
 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา กําหนดให้โรงเรียนจัดทํา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  การการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา และ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ข้อ 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  โรงเรียนครนพิทยาคมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาและ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการการการ
บริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6133 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทําคู่มือการบริหารระบบงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางอุรัตน์  พึง่พงษ์ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือจัดทําคู่มือการบริหารระบบงบประมาณ 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

 เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนครนพิทยาคมทกุคน เข้าใจระบบบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนครนพิทยาคม 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนครนพิทยาคมทกุคน ปฏิบัติตามระบบบริหารงานงบประมาณ

ของโรงเรียนครนพิทยาคมได้ถูกต้อง 
 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

26 มีนาคม 2561 
 

นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดประชุมจัดทําคู่มือการบริหารระบบ
งบประมาณโรงเรียนครนพิทยาคม 
2.2 จัดทําเอกสาร 
2.3 ขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 27  มีนาคม 2561 
 
1-30 เมษายน 2561 
15 พฤษภาคม 2561

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1-10 กันยายน 
2561 
 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1-10 กันยายน 
2561 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   1,065  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทําคู่มือการบริหารระบบงบประมาณโรงเรียนครนพิทยาคม 
1.กระดาษ A4 3 ห่อ ๆ ละ 130  390 390
2.กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ  180 180
3.กระดาษกาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 0.5 น้ิว 3 ม้วน  105 105

รวม  1,065 1,065
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.มีคู่มือการบริหารระบบงบประมาณ
โรงเรียนครนพิทยาคม 
 

มีคู่มือการ
บริหารระบบ
งบประมาณ 

ตรวจสอบเอกสาร บันทึกการตรวจสอบ 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
 

ร้อยละ100 สอบถามความเข้าใจ แบบสอบถาม 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมบริหารงบประมาณ การเงนิและบญัช ี 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางอุรัตน์  พึง่พงษ์ 
วัตถุประสงค์   

1.  เพ่ือให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่นักเรียน  คร ูและบุคลากร 
 2.  เพ่ือให้การบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และ
ตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่นักเรียน  คร ูและบุคลากร จํานวน  218 คน 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ ไปรษณียากร  เพียงพอต่อการ

ดําเนินงาน 
2. โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานด้านงบประมาณ และบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง และ

ตรวจสอบได้ 
 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

26 มีนาคม 2561 
 

นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
ดําเนินการตามโครงการ 
2.1 กิจกรรมการจัดทําระบบบัญชีงานการเงิน  
2.2 กิจกรรมรายงานข้อมูล 

 
  
1เมษายน 2561- 31 
มีนาคม  2562 

 
 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
นางสาวขนิษฐา ด้วงนิล 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1-28  กุมภาพันธ์ 
2562 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1-31 มีนาคม 2562 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
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งบประมาณ   267,640  บาท 
 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมบริหารงานการเงินและบัญชี 
1.กระดาษ A4 6 ห่อ ๆ ละ 130  780 390
2.กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ  180 180
3.กระดาษกาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 0.5 น้ิว 3 ม้วน  105 105
4. หมึกเติม EPSON L210   1,400 1400
5. ลวดเสียบกระดาษชุบ 2 กล่อง  30 30
6. คีมถอนลวดเย็บกระดาษ 1 ตัว  85 85
7. แม๊กซ์เย็บกระดาษ NO.10   6 กล่อง  60 60
8. ค่าไฟฟ้า 240,000  240,000
9. ค่าโทรศัพท ์ 3,000  3,000
10. ค่านํ้าประปา 20,000  20,000
11. ค่าไปรษณีย์ 2,000  2,000

รวม 265,000 2,640 267,640
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

1.ร้อยละของความพอเพียงในการ
ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่นักเรียน 
ครู และบุคลากร 

ร้อยละ 100 ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2.  มีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานด้าน
งบประมาณ และบัญชี  

ความถูกต้องของ
เอกสาร ด้าน
งบประมาณ 
และบัญชี 

ตรวจสอบเอกสาร เอกสารด้านบริหาร
งบประมาณ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ สนบัสนนุเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

  1. กิจกรรมสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

S1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 2 การการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 3 การมสี่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ (กิจกรรมที่ )     ต่อเน่ือง  (กิจกรรมที ่1)   
ระยะเวลาดําเนินการ  
   1. กิจกรรมที ่1  วันที่ 1  เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2561  ถึง  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562   
 
 
หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี   ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”   อีกทั้งนโยบายของรัฐข้อ 3.1.4   ระบุว่า  “จัดให้ทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  ต้ังแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย”  และได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้ข่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการรองรับ
การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  โรงเรียนครนพิทยาคมจึงได้จัดทําโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 6134 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนนุเรยีนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพ   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางอุรัตน์  พึง่พงษ์ 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสนับสนุนหนังสือเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียน  
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 
 
เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนจํานวน 198 คนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา   
2. นักเรียนจํานวน 198 คนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3. นักเรียนจํานวน 198 คนได้รับเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครัง้   
4. นักเรียนจํานวน 198 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      

  5.1 กิจกรรมวิชาการ 
  5.2 กิจกรรมคณุธรรม / ลูกเสือ / เนตรนาร ี
  5.3 กิจกรรมทศันศึกษา 
  5.4 การบริการสารสนเทศ ICT  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนโรงเรียนครนพิทยาคมทุกคน ได้รับสนับสนุนสําหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การ
เรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 
วิธีการดําเนนิการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางาน 

26 มีนาคม 2561 
 

นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อหนังสือเรียน 
2.2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
2.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
   2.4.1 กิจกรรมวิชาการ 
   2.4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
   2.4..3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
   2.4..4 การบริการสารสนเทศ ICT 

 
1 เมษายน – 30 
มิถุนายน 2561 
 
 
16  พฤษภาคม 
2561  ถึง  31    
มีนาคม  2562   

 
นางรุจิรา  รัตนะ 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
 
นางรุจิรา  รัตนะ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายเฉลิมศักด์ิ  กาลพัฒน์ 
นายบรรจบ ขวัญทองย้ิม 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

 
1-10 มีนาคม 2562 
 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

 
1-10 มีนาคม 2562 
 

 
นางอุรัตน์  พ่ึงพงษ์ 
 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  
 โรงเรียนครนพิทยาคม 
 
งบประมาณ   554,638  บาท 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ สนบัสนนุเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ   
1.หนังสือเรียน  194,938 194,938
2..อุปกรณ์การเรียน    88,440 88,440
3..ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  92,400 92,400
4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       178,860 178,860

รวม  554,638 554,638
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสําเร็จ 

วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 

1.ร้อยละของนักเรียน ได้รับสนับสนุน
หนังสือเรียน 

100 ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 

2.ร้อยละของนักเรียน ได้รับสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน  

100 ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 

3.ร้อยละของนักเรียน ได้รับสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน  

100 ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 

4.ร้อยละของนักเรียนได้รับสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100 ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ 
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แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนครนพิทยาคม  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

  
โครงการ  ซ่อมบํารุงวัสดุและครุภัณฑ์ 
 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบํารุงวัสดุและครุภัณฑ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : S4 ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารสถานศกึษาอย่างคุ้มค่า 
สนองมาตรฐานท่ี   2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริการสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงาน  พัสดุและสินทรัพย์ 
                               นางมาริสา  การะเกตุ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่    ต่อเน่ือง   
ระยะเวลาดําเนินการ  

16  มีนาคม  2561 -  15  มีนาคม  2562 
 
หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้
การศึกษาแก่บุตรหลานเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจําเป็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มากเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของนักเรียน  และ
หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจ
ในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ 
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  
นอกจากน้ี  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กล่าวว่า  “การบริหารพัสดุ” 
หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา และการจําหน่าย
พัสด 
  โรงเรียนครนพิทยาคม  มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  จึง
มีวัสดุครุภัณฑ์  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่มีการชํารุดเสียหาย  ตามกาลเวลา  จากการใช้งาน
ปกติ 
  ดังน้ันกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่  ในการจัดการซ่อมแซม  ปรับปรุงทํานุบํารุง รักษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ตระหนักถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ในการใช้สอย  ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  จึงจัดทํา
โครงการดังกล่าว  เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข และสอดคล้อง  
 

รหัสโครงการ 6135 
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กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบํารุงวัสดุและครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางมาริสา  การะเกตุ 
วัตถุประสงค์   

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  จากฝา่ย  งาน  กลุม่สาระ  ถึงรายการวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชํารุด  ทันเวลาใน
การใช้งาน 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
  วัสดุครุภัณฑ์ที่สามารถซ่อมบํารุงได้ ได้รับการซ่อมบํารุงร้อยละ 100 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

มีห้องเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์  ทีจ่ัดเป็นสื่อ ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ใช้งานได้ดี  ช่วยให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการดําเนนิการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
   - ประชุมวางแผนการทํางานและแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 

วันที่  30  มีนาคม 
2561 
 

นางมาริสา  การะเกตุ 
 

2.ขั้นดําเนินการ (Do) 
   1.  งานพัสดุรับแจ้งจาก  ฝ่าย  งาน  กลุม่สาระ
ถึงรายการวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชํารดุ 
   2.  งานพัสดุ  จัดซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุด   
   3.  งานพัสดุ  ส่งคืนวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุด   

 
 
 
15  วัน 
3  วัน 

นางมาริสา  การะเกตุ 
 

3.ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

15  มีนาคม  2562 นางมาริสา  การะเกตุ 
 

4.ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการทํางาน 

31  มีนาคม  2562 
 

นางมาริสา  การะเกตุ 
 

 
สถานทีดํ่าเนนิการ  

งานพัสดุและสินทรัพย์  โรงเรยีนครนพิทยยาคม   
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งบประมาณ 20,000  บาท 

ที่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการ จัดซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง สําหรับซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 10,000 10,000 20,000

รวม 10,000 10,000 20,000
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เกณฑ์
ความสาํเร็จ 

วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด 

ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์ เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ  95 1.สอบถามความ
พึงพอใจ 

1.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ  

จัดซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










