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คำอนุมัติ 
 
 
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกะทู้วิทยาได้พิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2564 (พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564) โรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
พังงา ภูเก็ต ระนอง แล้ว  

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา ครั้งท่ี.............. /..................  
เมื่อวันท่ี............  เดือน....................................   พ.ศ. ......................     ได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564) ของโรงเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาแล้ว  

 
เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม 2564 - กันยายน 

2564) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ 
 
 
               ลงช่ือ............................................... 
                   ( นายสนิท   รอดเซ็น )  
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา  
   

 
   ลงช่ือ ................................................ 

 ( ดร.ชัยอนันท์    สุทธิกุล) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา 
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คำนำ 
 

           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564) โรงเรียนกะทู้วิทยา    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดทำขึ้นตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565)  สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามจุดเน้น
ของสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ภายในเล่มได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 บทนำ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ส่วนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 4 ท่ีมาและการบริหารงบประมาณ/รายละเอียดแผนงานโครงการ 
  ส่วนท่ี 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
                  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564) 
ฉบับนี้    เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง   อาทิ คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยมีความมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้องและสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
     ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บุคลากรโรงเรียน นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ท่ีให้
ความร่วมมือ คำแนะนำและหวังอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนกะทู้วิทยาต่อไป  ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้  
 
 

        งานแผนงานและสารสนเทศ 



 
ค 

 

       สารบญั 
    

 หน้า  หน้า 
    
คำอนุมัติ ก งบสว่นกลาง  
คำนำ ข    สนับสนนุสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอน 64 
สารบัญ ค    งานยานพาหนะ 65 
ส่วนที ่1 บทนำ     การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 69 
   ก. ข้อมูลทั่วไป 1    คา่สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 70 
   ข. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 6 กลุ่มบรหิารวิชาการ  
ส่วนที ่2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการ     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 29 
ประเมนิคุณภาพภายนอก     คา่ยส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับ ม.ปลาย 40 
   ก. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 11    ส่งเสริมนักเรียนสู่ตลาดอาชพี (สำรองจา่ย) 41 
   ข. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 15    พัฒนาระบบกลุ่มบริหารวิชาการ 59 
ส่วนที ่3 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา     พัฒนาประสิทธิภาพการวัด ประเมนิผล 60 
   วิสัยทัศน ์ 20    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 82 
   พนัธกิจ   20    นเิทศภายใน 95 
   เป้าประสงค ์ 20    พัฒนาทักษะอาชีพ (กจิกรรมชุมนุม) 98 
   แผนงานหลัก 21 ภาษาไทย  
   กลยทุธ ์ 21    วันภาษาไทย 30 
   ความสอดคล้อง แผนพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน  22    อ่านออกเขียนได้งา่ยนิดเดียว 31 
ส่วนที ่4 ทีม่าและการบริหารงบประมาณ/     ส่งเสริมการสรา้งสื่อ นวัตกรรมแหลง่เรียนรู ้ 83 
รายละเอียดแผนงานโครงการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
   ก. ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ 25    ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ์ 32 
   ข. รายละเอียดแผนงานโครงการ 29    นาวาฝ่าวิกฤต 64 33 
   กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูส่ากล 29    อบรมเชงิปฏิบัติการการเรียนรู้ STEM(sphero) 34 
   กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารฯ 60 ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลย ี  
   กลยทุธท์ี่ 3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมฯ 84    พัฒนาระบบศนูย์คอมพิวเตอร์ 91 
   กลยทุธท์ี่ 4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษาฯ 93    พัฒนาศกัยภาพครู (อบรมเทคโนโลยีการสอน) 93 
   กลยทุธท์ี่ 5 พัฒนากระบวนการฯ ทีเ่น้นผู้เรียนฯ 97 คณิตศาสตร ์  
ส่วนที ่5 การกำกับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงาน     พัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณ 35 
   บทบาทหน้าที่ของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 100 สังคมศึกษา  
   การกำกับติดตาม ประเมนิผล และรายงานผล 101    ฝึกและประกวดมารยาทไทย 45 
     พัฒนาห้องภูมศิาสตร์ 88 
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       สารบญั 
    

 หน้า  หน้า 
    
ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มบรหิารทัว่ไป  
   ภาษาพลาซ่า 36    งานพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป(วัสดุสำนักงาน) 61 
การงานอาชีพ  งานอาคารสถานที ่  
   พัฒนาทักษะการงานอาชีพ 37    พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม  85 
   ส่ือการเรียนและวัสดุฝึกงานเช่ือมและช่างพื้นฐาน 38    ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 86 
   ฝึกอาชพีหลักสูตรระยะสั้น สารพัดช่าง 39    เรารักโรงเรียน 87 
สุขศึกษาและพลศึกษา  งานโสตทัศนศึกษา  
   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา 50    พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนศกึษา 90 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์  งานอนามัย  
   คา่ยส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ(ทัศนศลิป์) 51    สุขภาพดี ชีวีมีสุข 49 
   พัฒนาศกัยภาพด้านดนตรีไทย 52 งานกิจการนักเรียน  
   พัฒนาศกัยภาพด้านดนตรีสากล 53    เด็กดีศรีกะทู้วทิย์ 46 
   พัฒนาการเรียนการสอนด้านวงโยธวาฑิต 54    คา่ยส่งเสริมระเบียบวินัย 47 
แนะแนว  งานกิจกรรมนักเรียน  
   คลินิกให้คำปรึกษา ( Clinical Counseling ) 55    วันสำคัญ(สถาบันพระมหากษัตริย์) 42 
   ส่งเสริมการสรา้งสื่อและนวัตกรรมและแหลง่เรียนรู้ 84    วันสำคัญ (วนัไหว้คร)ู 43 
งานห้องสมดุ     กิจกรรมแต่งเทียนและแห่เทียน 44 
   บริหารจัดการห้องสมุด 99    สานสัมพันธ์ฉันท ์กว 48 
กลุ่มงานตามนโยบาย จุดเนน้   งานสภานักเรียน  
   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 71    อบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน  96 
   พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 72 งานทูบนีัมเบอร์วนั   
   คา่ยแกนนำนักเรียนพอเพียง 73    To be No.1  Idols and Dancercise 56 
   เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพและมีงานทำ 74    อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE 57 
   ตลาดนัดพอเพียง 75 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล 76    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 58 
   โรงเรียนสีขาว 77 งานเครือข่ายผู้ปกครอง  
   โรงเรียนวิถีพทุธ 78    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 81 
   สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรับช่ัน(โรงเรียนสุจริต) 79   
   โรงเรียนปลอดภัยด้วยการใสใ่จผู้เรียน  80   
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       สารบญั 
    

 หน้า  หน้า 
    
กลุ่มบรหิารบุคคล  กลุ่มบรหิารงบประมาณ  
   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคลากร 66    พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพ 62 
   พัฒนาบุคลากร 92 งานพัสด ุ  
   สานสัมพันธ์สรา้งขวัญกำลงัใจ 94    งานซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ ์ 63 
งานประชาสัมพันธ ์     เฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา 89 
   พัฒนาระบบงานประชาสัมพนัธ ์ 67 งานแผนงานและสารสนเทศ  
   เยวชนพลข่าว 97    พัฒนางานแผนงานฯ ปีงบประมาณ 2564 68 
    

 



 

ส่วนที ่1 บทนำ : 1 
 

 
 
 
    
  ก. ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนกะทู้วิทยา 
Kathuwittaya School 

ท่ีต้ัง 51 หมู่  6 ถนน  วิชิตสงคราม ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์ 
83120 โทรศัพท์   076-321-311  โทรสาร 076-321312   
website http:// www.kathu.ac.th 

พื้นท่ี 66 ไร่  1 งาน   50 ตารางวา 
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน    หมายถึง  ความหนักแน่น ความสง่า 

สีแดง       หมายถึง  ความเข้มแข็ง ความอดทน  ความรุ่งโรจน์  มีความเช่ือมั่น  และมี
ระเบียบแบบแผน 

ตราสัญลักษณ์ 

 

มีอักษร ก.ว. อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยรัศมีของแสงซึ่งแสดงให้นักเรียนได้พฒันาตนเองให้
ชีวิตรุ่งโรจน์ เจิดจ้าด่ังรัศมีของแสงตอนล่างของตราสัญลักษณ์มีฐานรองรับช่ือของโรงเรียน
ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของสถาบันสืบไป 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ.2565 
Building World Standard Students With Thainess in 2022 

ปรัชญาของ
โรงเรียน 

สุล.สูส.  ลภเต  ปญ.ญ
.    ผู้ต้ังใจศึกษาย่อมได้ปัญญา 

อัตลักษณ์ ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
เอกลักษณ์โรงเรียน วัฒนธรรมเด่น เป็นเลิศด้านกีฬา ส่ือสารสองภาษา สร้างสรรค์สังคมโลก 
ค่านิยมองค์กร K  :  Knowledge สร้างองค์ความรู้ 

A  :  Attitude       มีเจตคติท่ีดี 
T  :  Teaching  มุ่งมั่นจัดการเรียนรู ้
H  :  Honour  ดำรงไว้ซึง่เกียรติยศ ศักดิ์ศรี 
U  :  Unity  มีความเป็นหนึ่งเดียว 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

http://www.kathu.ac.th/


 

ส่วนที ่1 บทนำ : 2 
 

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนกะทู้วิทยา  ตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่   25  เมษายน  2518  เป็น

โรงเรียนมัธยมตอนต้นแบบสหศึกษาประจำอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต  สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ      เป็นท่ีราชพัสดุขึ้นทะเบียนหมายเลข  ภก 83   มีเนื้อที่ 66 ไร่  1 งาน  50 ตารางวา ซึ่ง
เดิมเป็นสุสานฝังศพของอำเภอกะทู้  ต่อมากรมสามัญศึกษาขอให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  
โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก  ในปี พ.ศ. 2518  โดยใช้ห้องประชุมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ใน
ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้น  เป็นที่ทำการสอน โดยมีครูทั้งหมด 4 คน  
นักเรียน  32  คน และลูกจ้างประจำ  1  คน  ต่อมาชาวบ้าน คณะครูและลูกจ้างประจำได้ช่วยกันก่อสร้าง อาคาร
ชั่วคราวขึ้น  3  ห้องเรียน  ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนที่ตั ้งอยู่ในปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน  
 ปี พ.ศ.  2525   
 - กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปี พ.ศ.  2528     
 - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช 2.รุ่น 4) 

- โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี พ.ศ.  2538     

- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของ

เขตการศึกษา 4 
ปี พ.ศ.  2539    

- โล่เกียรติยศดีเด่นระดับเขตการศึกษา โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  (รพชส.) 
จากกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ                 

- การจัดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปี พ.ศ.  2541     

- โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น  ในการพัฒนาตามแนวนโยบายของกรมสามัญศึกษา ระดับเขตการศึกษา 4 
จากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 4  

ปี พ.ศ.  2543     
- รางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

ปี พ.ศ.  2544     
- ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกเพื ่อรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
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ปี พ.ศ.  2546     
 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
      - โครงการโรงเรยีนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 
ปี พ.ศ.  2548     

- ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาร่วมโดย
มุ่งเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะทางภาษาสากลและสื่อสารสนเทศ  

ปี พ.ศ.  2549     
- โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ.  2550   
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา จากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
- โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที ่ดี ด้านความยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  

โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้  ตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา  80 พรรษา 

ปี พ.ศ.  2551    
- รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอำนาจจากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา (จังหวัดภูเก็ต)  โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล 
- รางวัลดีเด่นโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- รางวัลชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 3 ปีต่อเนื่อง 
ปี พ.ศ.  2552     

- รางวัลเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนต้นแบบการดำเนินกิจกรรมที่ดี โครงการเยาวชน พลยุติธรรมปี 
2552:รู้กฎหมายรักสมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล  

- สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ของ  กระทรวงศึกษาธิการ 

- ประกาศนียบัตรการรักษามาตรฐาน โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2552 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ผลงานสร้างสรรค์สิ ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อันดับ 3 ระดับภาค ภาคที่15  ภูเก็ต ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ทั่วไป (มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช.) โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุ
เหลือใช้ ปีงบประมาณ 2552  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค
ที่ 15 ภูเก็ต 

- รางวัล Best Practice Award โครงการเยาวชนยุติธรรม “รู ้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์
สังคมไทย” 
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ปี พ.ศ.  2553     
- เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนากรีฑาของชาติ จากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
- ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3D ในระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภูเก็ต 
ปี พ.ศ. 2554 

- โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสาม ในระดับดี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
- โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงาน

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมาตรี 
- รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานระดับดีมาก ด้านเทคโนโลยีสะอาด ตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สะอาดในโรงเรียน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคที่ 15 ภูเก็ต(มัธยมศึกษา) โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคลิ 

ปี 2554  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปี พ.ศ. 2555 

- รางวัลรองชนะเลิศประเภทตามโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ
การกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) 

ปี พ.ศ. 2556 
- ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2557 
- สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น จากระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2558 
- รางวัลชนะเลิศ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต จากสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
- รางวัลสารคดี ดีเยี ่ยมระดับประเทศ โครงการการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปี พ.ศ. 2559 

- รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี พ.ศ. 2560 

- โรงเรียนนำร่องตามนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยัง่ยืน ตามโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที ่

  - เกียรติบัตรและธงเกียรติยศ รางวัล Best Practice การบริหารจัดการขยะด้านนวัตกรรม สพฐ. 
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ปี พ.ศ. 2561 
- โรงเรียนชนะเลศิโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2562 
- ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ OBECQA  เวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทวงศึกษาธิการ 
- ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีมาก   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ
คุณภาพดีมาก ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพดีมาก  

  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ข. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ทำเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน 

นายวิสัย วิมลรัตน์   ครูใหญ่    พ.ศ.2518 
   นายเสรี ซ่อนกล่ิน   อาจารย์ใหญ่   พ.ศ.2518 - 2525 
   นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์  อาจารย์ใหญ่   พ.ศ.2525 - 2529 
   นายอุดม สมสุข    อาจารย์ใหญ่   พ.ศ.2529 - 2536 
   นายนิกร ธีระจามร   ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2536 - 2542 
   นายบุญเส่ียง อารีราษฎร์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2543 - 2547 
   นายขัมน์ สุขาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2547 - 2551 
   นายณชัย เขมนิพัทธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2551 - 2554 
   นายมนตรี พรผล   ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2554 - 2559 
   นายปัญญา หัตถิ   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2559 - 2562 

นายสนิท รอดเซ็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน 
 
 

2. สถานที่ต้ัง 
51 หมู่  6 ถนน  วิชิตสงคราม ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์   076-321-311  โทรสาร 076-321312   website http:// www.kathu.ac.th 

 

          
 
 
 
 

http://www.kathu.ac.th/
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3. โครงสรา้งการบริหารโรงเรียน 
 

 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานวัดผล ประเมินผล 
-งานทะเบียน 
-งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 
-งานประกันคุณภาพฯ 
-งานพัฒนาสื่อ เทคโนฯ 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานเรียนรวม 
-งานห้องสมุด 
-งานโครงการพิเศษ 
-งานแนะแนวการศึกษา 
-งาน กยศ 

 

 -งานสารบรรณ 
-งานอัตรากำลัง 
-งานระบบ/ทะเบียนประวัติ 
-งานอัตราเงินเดือน/ข้ัน
เงินเดือน 
-งานการส่งเสริมวิทยฐานะ 
-งานวินัยและโทษทางวินัย 
-งานพัฒนาข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-งานวินัยและโทษทางวินัย 
-งานประกันภัยนักเรียน 
-งานพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

 -งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานพัสดุ 
-งานแผนงาน 
 

 -งานอาคารสถานที่ 
และสาธารณูปโภค 
-งานสภาพแวดล้อม 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานอนามัย 
-งานกิจการนักเรียนและ
งานปกครองนักเรียน 
-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-งานป้องกันยาเสพติด 
-งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
-งานชุมชนสัมพันธ์ 
-งานกิจกรรม 
-งานสภานักเรียน 
-งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
-งานรับนักเรียน 
-งานยานพาหนะ 
-งานลูกจ้าง 
-งานสวัสดิการร้านค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

กลุ่มบริหาร
บุคลากร

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป
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4. ข้อมูลและจำนวนบุคลากร 
 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน 

ข้อมูลครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

เพศ 
รวม 

ระดับการศึกษาสูงสุด วิทยฐานะ/อันดับ 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ครู
ผช. 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 
ข้าราชการครู 22 27 49 - 39 10 6 22 12 9 - 
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 -  
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 - 2 - 
ครูพี่เล้ียง 1 - 1 - 1 - 
ครูต่างชาติ 2 - 2 - 2 - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 - 1 - 1 - 
นักการภารโรง 3 2 5 5 - - 
รวมทั้งหมด 33 31 64 5 46 13 6 22 14 10 - 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
   5.1) อาคารเรียน/อาคารประกอบ/ห้องเรียน/หอ้งปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้ภายใน/สนามกีฬา 

ท่ี อาคารเรียน/ห้อง 
จำนวน 

รวม หมายเหตุ 
ห้องเรียน 

ห้อง 
ปฏิบัติ 

*ห้อง
พิเศษ 

ท่ี/
แห่ง 

1. อาคารเรียน 1 8 6 2* - 16 *ห้องพิพิธภณัฑ์,ประชาธิปไตย 

2. อาคารเรียน 3 8 - 8* - 16 *ห้องฝ่ายงาน 

3. อาคารเรียน 4 8 3 8 - 20 *ห้องคอมพ์,พยาบาล,แนะแนว 

4. อาคารเรียน 5 21 - 3 - 24 *ห้องกลุ่มสาระ 

5. อาคาร 2 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 3 2 - 7 *ห้องเตรียมอุปกรณ์ 

6. โรงฝึกงาน - 4 - - 4  

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 3 - - 3 *อาคาร 4 

8. ห้องพิพิธภัณฑ์สังคม - - 1 - 1 *อาคาร 1 

9. ห้องพิพิธภัณฑ์พืช - - 1 - 1 *อาคาร 3 

10. ห้องเกียรติยศ - - 1 - 1 *อาคาร 4 

11. ห้องศูนย์พอเพียง - - 1 - 1 *อาคาร 4 

12. หอประชุม/โรงอาหาร - - - 1 1  

13. หอประชุม/ลานกิจกรรม - - - 1 1  

14. ห้องโสต - - 1 - 1 *อาคารวิทยาศาสตร์ 

15. ห้องสมุด - - 1 - 1 *อาคาร 3 

16. โดมอเนกประสงค์ - - - 1 1  

17. ศุนย์การเรียนรู้เกษตร - - - 1 1 *หลังโรงฝึกงานเกษตร 

18. สนามฟุตบอล - - - 1 1  

19. ลานกีฬา - - - 1 1 *อาคาร 5 

 

     5.2) ห้องน้ำ 

ที ่ อาคาร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรยีน (ห้อง) 

รวม หมายเหตุ 
หญิง ชาย 

1. อาคาร 1 3 3* 3* 9 *หลังอาคาร 1 

2. อาคาร 2  2 - - 2  

3. อาคาร 3 2 4 9* 10 ในอาคาร, *ข้างอาคาร 

4. อาคาร 4 1 4 4 9 ในอาคาร 

5. อาคาร 5 1 3 3 7 *ข้างอาคาร 
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6. ข้อมูลผู้เรียน 
  6.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ปีการศึกษา 
ระดับช้ัน 

2561 2562 2563 แนวโน้มในอนาคต 
นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 271 8 206 6 181 6 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นมี

แนวโน้มลดลง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 225 7 254 8 156 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 208 7 211 7 203 8 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 704 22 671 21 540 20 
 

  6.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 

ระดับช้ัน 
2561 2562 2563 แนวโน้มในอนาคต 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 160 4 147 4 129 4 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอน
ปลายมีแนวโน้ม

ลดลง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 125 4 153 4 119 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 121 4 106 4 127 4 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 406 12 406 12 375 12 
**หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีผลทำให้แนวโน้มจำนวนผู้เรียนในอนาคต
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการย้ายถ่ินของประชากร 

 
7. หลักสูตรที่เปิดสอน 

7.1) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาชีพ 
▪ หลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 7.2) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – เทคโนโลยี 
▪ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
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 โรงเรียนกะทู้วิทยาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยใช้ C-PEST (Customer Behaviors  : C / Political and legal  : P / Economic factors : E / 
Social - cultural  : S / Technological : T) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้ 7S (Structure / 
Strategy / Systems / Style / Staff / Skills / Shared Values) มีผลสรุปได้ ดังนี้ 
 
ก. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า ( Customer Behaviors  : C ) 

โอกาส อุปสรรค 

• นักเรียนมีพืน้ฐานทางการเรียนใกล้เคียงกัน ซึ่งง่ายต่อ
การจัดการ 

• หน่วยงานในชุมชน ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 

• นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ชีวิตท่ีดีและหลากหลาย  

• ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และ มีส่วนช่วยใน
การดูแลนักเรียน 

• ผู้ปกครอง ในชุมชนนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนท่ีเป็นที่
นิยม 

• ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาให้กับบุตรน้อย 

• สภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนไม่สมวัย 

 

 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political and legal  : P ) 
โอกาส อุปสรรค 

• นโยบายของรัฐสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่
นักเรียน 

• นโยบายของต้นสังกัดมีความชัดเจน สอดคล้องความ
ต้องการของท้องถิ่น 

• ภาคส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

• นโยบายเรียนฟรีช่วยลดความเหล่ือมล้ำและยังเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 

• ให้การสนับสนุนการพัฒนาครู / นิเทศติดตามการจัด
การศึกษา 

• การบังคับใช้กฏหมายต่อการศึกษาภาคบังคับ  

• กฏหมายไม่เอื้อต่อการอบรมบ่มนิสัยของนักเรียน 

• มีนโยบายท่ีมีความเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 

• กฏหมายท้องถิ่น ไม่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียน 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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3. ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic factors : E ) 
โอกาส อุปสรรค 

• ชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายโดยเฉพาะ
อาชีพการบริการท่ีใช้ภาษาต่างประเทศ 

• สถานประกอบการจำนวนมากปิดกิจการ เป็นผลจาก
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

• ค่าครองชีพในพื้นท่ีอยู่ในระดับสูง 
 

 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( Social - cultural  : S ) 
โอกาส อุปสรรค 

• วัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความโดดเด่น เช่น ประเพณีถือศีลกินผัก 

• ประชากรในพื้นท่ีมาจากหลากหลายภูมิภาคส่งผลให้เกิด
ความสามัคคี มีการส่ือสารปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกนั ทำ
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม 

• ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งอยู่ใน
สังคมท่ีมีแหล่งอบายมุข ส่งผลให้ครอบครัวแตกแยก มีการ
ย้ายถิ่นฐาน 

 

 

5. ด้านเทคโนโลยี ( Technological : T ) 
โอกาส อุปสรรค 

• ระบบเทคโนโลยีด้านการส่ือสารรองรับการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ส่งผลดีต่อการพัฒนาในทุกระดับ 

• การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือเนื้อหา ท่ีไม่
พึงประสงค์จำนวนมาก  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายใน 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 

ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ มีโครงสร้างการบริหารองค์กรท่ีชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

▪ ครูและบุคลากรทุกคนได้รับมอบหมายงานตาม
คำส่ัง ซึ่งครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 

▪ กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
มอบหมายงานตามโครงสร้างยังไม่ชัดเจน ควร
พัฒนาระบบงานและขั้นตอนการดำเนินงานให้
ชัดเจนและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ ถูกต้อง
ตาม กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ  

 

 

2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ กลยุทธ์ขององค์กรสนองนโยบายและสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

▪ สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ 
▪ โครงการและกิจกรรมภายนอกเข้ามาเสริม 

สนองต่อกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ 
▪ ทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก เสริมกลยุทธ์

และเป้าประสงค์ 

▪ ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
▪ บางโครงการหรือกิจกรรมไม่สามารถวัดผลท่ี

เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้  
▪ ความร่วมมือในการดำเนินการยังไม่ดีพอ 

 

 

3. ด้านระบบในการดำเนินงาน (Systems) 
ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ ระบบการจัดการเรียนรู้ 
▪ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

▪ ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

4. แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
▪ บริหารจัดการแบบกัลยาณมิตร 

- 
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5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์ (Staff) 
ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ ครูและบุคลากรมีทักษะตรงตามวิชาท่ีสอน 
▪ มีการอบรมพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ 
▪ มีความรับผิดชอบ และร่วมมือในงานท่ีได้รับ

มอบหมายตามคำส่ัง 

▪ ครูและบุคลากรยังขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง 

▪ สมาชิกในองค์กรส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นท่ี 

 

 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 
ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตรงตามสาระ 

▪ ครูและบุคลากรมีความสามารถในการเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ได้ดี 

▪ ครูและบุคลากรมีความสามารถทางด้านภาษา 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์  งานช่าง กีฬา 
และเทคโนโลยี  

▪ ทักษะในการสร้างและพัฒนาส่ือทางด้าน
เทคโนโลยี 

▪ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
▪ ทักษะอาชีพด้านการเกษตรและคหกรรม 

 

 

7. ด้านค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) 
ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง ประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน 

▪ ครูและบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
▪ ครูและบุคลากรทำงานด้วยความมุ่งมั่น สร้าง

บรรยากาศในการทำงานท่ีดี รวมถึงเคารพความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ (friendly) 

- 
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ข. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
❖ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ... ระดับคุณภาพดีมาก   
❖ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ... ระดับคุณภาพดีมาก  
❖ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ... ระดับคุณภาพดีมาก  

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการจัดทำโครงงานเพื่อรักษาความสะอาด
และกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เช่น จิต
อาสาสานสามัคคี (เก็บขยะท่ีสะพานหินและสวนสาธารณะ) จิตอาสาพัฒนาวัด (พัฒนาวัดเก็ตโฮ่ และพื้นท่ี
โดยรอบสำนักงาน สกสค. ภูเก็ต) คาราวานเด็กดีจิตอาสา (ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์ และชุมชนโดยรอบ) 
เป็นต้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม สร้างสรรค์วินัย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม น้อมถวายองค์ราชัน ได้ดำเนินการโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการดำเนินงาน ดังนี้ ทุกข ์พบว่าผู้เรียน
โรงเรียนกะทู้วิทยาขาดระเบียบวินัยในตนเอง เช่น เข้าแถวไม่เป็นระเบียบ เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน วางกระเป๋า
ไม่เป็นระเบียบ ไม่ท้ิงขยะลงถังขยะและกนิขนมในห้องเรียน สมุทัย เมื่อวิเคราะห์และสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ขาดระเบียบวินัย ในตนเองของผู้เรียน พบวา่ เป็นปัจจัยในตัวบุคคล ปัจจัยด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้าน
ครอบครัว นิโรธ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยใน
ตนเองได้จัดกิจกรรม ๓ กิจกรรมดังนี้  ๑ กิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม ๒ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร - พุทธจาริณี  
๓ กิจกรรมลดแลกแยกขยะ มรรค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองโดย กิจกรรมอบรม
โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธจาริณี กิจกรรมลด แลก แยกขยะ ม ี๓ กิจกรรมย่อยได้แก่ ขวด
น้ำแลกรอยยิ้ม (แลกขวดน้ำ) ถังขยะท่ีสดใสเอาใจใส่ธรรมชาติ (จัดทำถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกใส) แยกขยะให้
ถูกสีเพื่อชีวิตท่ีสดใส (จัดการอบรมการแยกขยะให้แก่ผู้เรียน) ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้เรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้
จากการอบรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถแยกท้ิงขยะลงถังได้อย่างถูกต้อง มีวินัยต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับภาคป ี๒๕๖๒ ผ่านระดับมาตรฐาน ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๒. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ ผ่านการเรียนรู้โครงงานอาชีพ มีการศึกษาเรียนรู้อาชีพต่างๆ ท่ี
สนใจ เช่น มัคคุเทศก์ ธุรกิจการบิน โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องการออกแบบด้วย Google sketch Up ดีไซเนอร์
น้อย การขายของออนไลน์ เชฟ เสริมสวยสร้างรายได้ การออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบภาพโดยใช้โปรแกรม Sli3r สำหรับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ผลิตช้ินงานเป็นพวงกญุแจ
การ์ตูน โมเดลตัวละคร และพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อนลงบนวัสดุต่างๆ เช่น แก้ว เส้ือ หมวก สามารถ
นำไปจำหน่ายในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา และงานถนนคนเดินของเทศบาลตำบลกะทู้ สร้างรายได้ให้กับ
ผู้เรียน เป็นต้น อีกท้ังผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน (English for Work Place) 
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โดยผู้เรียนช้ันมัธยมปีท่ี ๕ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ไปฝึกงานเพื่อใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เช่น โรงแรมและร้านอาหารในอำเภอกะทู้เป็นเวลา ๔๕ วันและประเมินผลการฝึกงานของผู้เรียนใน
เทอมถัดไป โครงการฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล สนับสนุนให้ผู้เรียนแผนวิทย์-คณิต ได้ฝึกงานในโรงพยาบาล
ป่าตอง เป็นต้น  

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. สถานศึกษาผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ OBEC QA เวที
ศักยภาพโรงเรียนสากล ระดับชาติ (World Class Standard School Symposium) ครั้งท่ี ๓ กลุ่มภูมิภาคท่ี ๔ 
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราชวันท่ี ๑๖ ถึง ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อ
วางแผนร่วมแก้ปัญหา เน้นการสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ผู้เรียนเรียนรวม จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต จากการดำเนินงานตามโครงการส่งผลให้มีหลักสูตรการศึกษาสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน ๕ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านทักษะอาชีพ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานและทักษะด้านอาชีพท่ีจะสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

๒. สถานศึกษามีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็น
การฝึกวินัยให้กับผู้เรียนโดยตรง จนสถานศึกษามีความสะอาด สวยงามและปลอดขยะ ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการขยะมากมายจากหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนกะทู้วิทยาได้รับคัดเลือก รางวัล Best Practice ในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดนิทรรศการร่วมแลกเปล่ียนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC Zero 
Waste School) ในระดับภูมิภาค โครงการการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติท่ี
ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ๒๕๖๐” เมื่อ กันยายน ๒๕๖๐ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกะทู้วิทยาจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School ระดับภาคป ี ๒๕๖๒ ผ่านระดับมาตรฐาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้น  

๓. สถานศึกษาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เมื่อวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอกมาจนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ลงสู่แผนการจัดการเรียนการทุกสาระ
ทุกระดับช้ัน เช่น ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูจาก
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โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ในด้านการจัดทำ OBECQA และด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุโส๊ะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
โรงเรียนมัธยมแหง่ชาติยาวี/มัธยมแห่งชาติอยู่ไหนอาเชะ จากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐  
 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

๑. ครูทุกคนได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรปูแบบ
ของตนเอง เกิดเป็นความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เช่น 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบตรา-ซีเอส โมเดล (T-Talk การต้ังคำถาม R-Research การหาข้อมูล A-
Action การลงมือทำ C-Check การตรวจสอบ S-Share การแบ่งปัน) การจัดกิจกรรมแบ่งปันการเรียนรู้แบบ 
TREE-Design Model กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Flipped classroom เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวะวิทยา การจัดการเรียนรู้แบบ Swich 
Model กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย รูปแบบการเรียนรู้อนุพลโมเดล (Anupol’s Model) การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสู้ประชาคมสังคม ASEAN ในยุค ๔.๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ของกลุ่มบริหารวิชาการ Teams-D model เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบ O - NETทุกรายวิชา Sompan Model (S-Social 
Network O-Observe M-Method P-Plan A-Attitude N-Nose ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกวางโมเดล (K-Knowing W Why (Questions) A-Analyzing N-Notion G-
Generate) การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบ APPLE MODEL (A-Account P-
Practice P-Present L-Learning &Share E-Evaluate) เป็นต้น  

๒. ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดแทรกบูรณาการด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก ๓ ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง) ๒ เงื่อนไข (ความรู้ คุณธรรม) ๔ มิติ (วัตถ ุสังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม) เช่น หน่วย
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง การสร้างและสำรวจการเปล่ียนแปลงทางเรขาคณิต 
(GSP3) หน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคโนโยลีชีวภาพเกี่ยวกับพืช (วิทยาศาสตร์) หน่วยการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน
เพื่อการคมนาคม หน่วยการเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม เป็นต้น และในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการตัดสินใจด้วยเสมอ  
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จุดท่ีควรพัฒนา  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. การปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
๒. การเพิ่มเติมหลักสูตรเสริมเกี่ยวกับงานอาชีพให้หลากหลายยิ่งขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. สถานศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของสถาน 
ศึกษา โดยควรกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับสูงสุด TQA โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

๒. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอาชีพให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นและ
ให้โอกาสผู้เรียนท่ีไม่มีโอกาสศึกษาต่อมีความรู้และความสามารถท่ีจะนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เช่น 
หลักสูตรด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและโภชนาการ หลักสูตรการโรงแรม และหลักสูตรเทคนิคการ
ส่ือสาร เป็นต้น  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๓ ปี  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรใช้ส่ือ
เทคโนโลยีร่วมกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นไม้ QR Code” โดยจัดให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เช่น ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับผิดชอบจัดทำ QR Code เกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรม
พืชแต่ละชนิดท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและสรุปเป็นเนื้อหาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปติดท่ีต้นไม้ จัดให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สแกน QR Code และ
จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพืชชนิดนั้นๆ พร้อมสืบท้ังค้นข้อมูลเพิ่มเติมในแง่มุมท่ีตนเองสนใจส่งครูท่ีปรึกษา 
ท้ังนี้ในการจัดทำ ต้นไม้ QR Code และการบันทึกสรุปข้อมูล ผู้เรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมอย่างน้อยอย่างน้อย
อาทิตย์ละ ๑ ช้ินงาน ตลอดปีการศึกษา เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทุกคนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
หลากหลายอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคน Teacher Sar (T-sar) ท่ีถูกต้อง ตรง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและของสถานศึกษา จัดให้บันทึกผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช้ประกอบใน Teacher Sar (T-sar) ของตนเองได้ครบถ้วน 
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ถูกต้อง ตรงประเด็นและสามารถนำผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ก่อนนำข้อมูลจาก Teacher Sar (T-sar) ของครู
ทุกคนในแต่ละหมวดสาระการเรียนรู้มาสรุปรวมเป็น Department sar (D-sar) และใช้ข้อมูลจากทุกหมวดสาระ
วิชาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report-sar) 
ต่อไป และนำผลการประเมินนี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

สถานศึกษาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เมื่อวันท่ี ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๖ และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับ
หน่วยงานภายนอกมาจนถึงปัจจุบัน สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ 
ลงสู่ทุกสาระ ทุกระดับช้ันและทุกกิจกรรมของสถานศึกษาท้ังกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีดี ดำรงตนด้วยความพอประมาณ สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้เข้ากับ
หลักปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง มีสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย ศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในด้านการจัดทำ OBECQA และ
ด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนสุโส๊ะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมธัยมแห่งชาติยาวี/
มัธยมแห่งชาติอยู่ไหนอาเชะ จากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ อีกท้ังบุคลากรของสถานศึกษาได้รับเชิญเป็น “ครูแกนนำ” และ
เป็นวิทยากรในการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณและ
หน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีการขยายผลของผู้เรียนวิทยากรแกนนำและเครือข่ายผู้เรียน
แกนนำ เช่น วิทยากรโครงการค่ายผู้เรียนแกนนำพอเพียง จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ท่ีโครงการตามแนว
พระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง จัดกิจกรรมและให้ความรู้ผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
โรงเรียนบ้านบางทอง โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ ในกิจกรรม Open House ๖๐ ณ 
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการ
จัดการฐานการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ มีการถ่ายทอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุน่ จากครูท่ีมากด้วยประสบการณ์ส่งต่อให้ครูรุ่นใหม่ท่ีพร้อมใส่ใจเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความเข้าใจในฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว จึงสามารถเข้าใจในหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ได้
เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของตนเองได้ 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ.2565 
Building World Standard Students With Thainess in 2022 

 

พันธกิจ  (Mission) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ  
4. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. แสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอก   
6. จัดหาส่ือและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
7. พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
10. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน (ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ  
4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา  
6. โรงเรียนมีส่ือและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
9. ครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
10. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
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แผนงานหลัก (Plan) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

3. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

6. พัฒนาภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอก   

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ 

8. จัดหาและพัฒนาส่ือ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

9. พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

10. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

11. พัฒนาและส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ  

12. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  
 

กลยุทธ ์(Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้     
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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ความสอดคล้อง //  แผนพัฒนาคุณภาพ : มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยาปีงบประมาณ 2564 

 

พันธกิจ   
Mission 

เป้าประสงค์  
Goal 

แผนงานหลัก  
Plan 

กลยุทธ ์
Strategy 

มาตรฐานการศึกษา 
Educational Standard 

คำอธิบาย 
Explain 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตร
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
และมีทักษะในศตวรรษที่ 
21  

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
หลักสูตรอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
สากล 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของ
ผู้เรียน 

พลโลก คือ บุคคลที่มีคุณลักษณะ 
- สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
- คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสรา้งสรรค ์
- แสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความ คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หมายถึง 
- การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
- สืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
- มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

ความเป็นไทย หมายถึง 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- สืบทอดภูมิปัญญา  
- ยึดหลักประชาธิปไตย 
- มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน (ประพฤติดี มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้)  

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน (ประพฤติดี 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้)  

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  
3. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
สากล 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
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พันธกิจ   
(Mission) 

เป้าประสงค์  
(Goal) 

แผนงานหลัก  
(Plan) 

กลยุทธ ์
Strategy 

มาตรฐานการศึกษา 
Educational Standard 

คำอธิบาย 
Explain 

3. บริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล บูรณาการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

5. พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาตามนโยบาย และ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
 

หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักคุณธรรม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักความมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

4. แสวงหาความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาจาก
องค์กรภายนอก   

4. หน่วยงานภายนอกให้
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา  

6. พัฒนาภาคีเครือข่าย และ
เสริมสร้างความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาจากองค์กร
ภายนอก   

2.พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

5. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล และเน้น
ทักษะอาชีพ  

5. โรงเรียนมีหลักสูตร
มาตรฐานสากล และเน้น
ทักษะอาชีพ  

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล และเน้น
ทักษะอาชีพ 

2.พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรฐานที่ 2   
2.3 พัฒนาวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6. จัดหาสื่อและนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

6. โรงเรียนมีสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

8.จัดหาและพัฒนาสื่อ 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 

3.พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้     

มาตรฐานที่ 2   
2.5 สถานศึกษาจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 7. พัฒนาอาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

7. โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9.พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

3.พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้   

 



ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา : หน้า 24 
 

พันธกิจ   
(Mission) 

เป้าประสงค์  
(Goal) 

แผนงานหลัก  
(Plan) 

กลยุทธ ์
Strategy 

มาตรฐานการศึกษา 
Educational Standard 

คำอธิบาย 
Explain 

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ 

8. โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ 

10.พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

3.พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้     
 

มาตรฐานที่ 2   
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
พัฒนาศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

9. ครูมีศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

11. พัฒนาและส่งเสริมครูให้
เป็นครูมืออาชีพ  

4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ 
 

มาตรฐานที่ 2   
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่
ประสบความสำเรจ็ใน
วิชาชีพ มีความ
เจริญก้าวหน้า สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีและมี
องค์ประกอบ 3I คือ การ
สร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะสื่อสาร (IT & 
Communication skills) 
และการออกแบบการเรียนรู้
(Instructional design) 

10. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

10. ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

12. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5. พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ : 25 
 

 
 
 
 

  ตอน ก. ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ 
            ตารางที่ 1 ประมาณการแหล่งท่ีมาของเงินงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
 

ประเภทงบประมาณ  

นักเรียน 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
รงมท้ังส้ิน 

(บาท) ระดับ 
จำนวน 
(คน) 

อัตรา/คน (บาท) 

เงินอุดหนุน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 524 1,750 917,000 

1,631,400 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 376 1,900 714,400 

เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 524 440 230,560 

409,160 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 376 475 178,600 

เงินรายได้สถานศึกษา 

บกศ. มัธยมศึกษาตอนต้น (70%) 524 900 330,120 

893,320 บกศ.มัธยมศึกษาตอนปลาย (70%) 376 1,000 263,200 

เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้ (คงเหลือ) - - 300,000 

รวมทั้งส้ิน 2,933,880 
   หมายเหตุ 1 : เงินบำรุงการศึกษาเก็บได้ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน  
   หมายเหตุ 2 : เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้เพ่ือการจ้างครูภาษาต่างประเทศ   
 

ส่วนที่ 4 
ที่มาและการบริหารงบประมาณ/รายละเอียดแผนงานโครงการ 

 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ : 26 
 

 การบริหารงบประมาณ 
 ตารางที่ 2 การบริหารงบประมาณ (จัดสรรเป็นส่วนกลาง) 

การจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เงินรายได้สถานศึกษา 
งบประมาณ  (2,933,880 บาท) 1,631,400 409,160 893,320 
      - ค่าสาธารณูปโภค 177,680 - 310,320 
      - งานยานยนต์ 80,000 - - 
      - ค่าวัสดุการศึกษา   125,000 - - 
      - เงินจ้างครูและบุคลากร - - 583,000 

คงเหลือ งบบริหาร  
1,248,720 409,160 - 

1,657,880 
   หมายเหตุ :  1. เงินจ้างครูและบุคลากรใช้เงินรายได้สถานศึกษาจากเงนิสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้และเงินบำรุงการศึกษา รวม 583,000 บาท 

2. คงเหลืองบประมาณสำหรับบรหิารสถานศึกษาภาคเรยีนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เป็นเงิน 1,657,880  บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ : 27 
 

 ตารางที่ 3 การบริหารงบประมาณจำแนกตามการบริหาร 

การบริหารงบประมาณ หน่วยรับ ร้อยละ 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา. 

งบประมาณส่งเสริมวิชาการ 
(52.65 %) 

กลุ่มงานวิชาการ  45.38  458,230 294,180 - 752,410 
งานตามโครงการพิเศษ  7.27  51,230 69,270 - 120,500 

งบประมาณสนับสนุนบริหาร 
(37.40 %) 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 27.51  410,360   45,710  - 456,070 
กลุ่มงานงานบุคลากร 7.29 120,900 - **50,000 120,900 
กลุ่มงานงบประมาณ 2.59 43,000 - - 43,000 

สำรองจ่าย (9.95 %)  9.95 165,000 - - 165,000 
รวม  100.00 1,248,720 409,160 - 1,657,880 

            
 หมายเหตุ : งบประมาณงานบุคลากรนอกเหนือจากเงินจัดสรรจำนวน 120,900 บาท  จะใช้เงินสวัสดิการ 50,000 บาท ตามโครงการสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ : 28 
 

 ตารางท่ี 4 การบริหารงบประมาณจำแนกตามพัฒนากลยุทธ์ 
 

ประเภทการบริหาร 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 304,255 249,490 - 553,745 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

649,010 69,270 893,320 1,611,600 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

419,135 - - 419,135 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ 

80,000 - - 80,000 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

14,000 90,400 - 104,400 

สำรองจ่าย 165000 - - 165,000 

รวมงบประมาณ 1,631,400 409,160 893,320 2,933,880 
หมายเหตุ :  1. เงินรายได้สถานศึกษา ใช้เพ่ือเป็นเงินจ้างครูและบุคลากร รวม 583,000 บาท และสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค จำนวน 310,320 บาท 

 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 29 
   

ตอน ข. รายละเอียดแผนงานโครงการ 
 
 
 
 
โครงการ 1.1     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพขอ งผู้เรียน ข้อ 1.1 (1), (2) , (3) , (4) , (5)  

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อคัดเลือกและ
พัฒนานักเรียนท่ีมี
ความสามารถสู่ความ
เป็นเลิศ 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนก่อน
เข้าร่วมประกวด
แข่งขัน แข่งขันรายการ
ต่างๆ 
3.เพื่อพานักเรียนเข้า
ร่วมประกวด -แข่งขัน  
รายการต่างๆ 

(P) 1.ขั้นวางแผน 
  -กลุ่มสาระฯคัดเลือกนักเรียนท่ีจะ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
รายการต่างๆ 
(D) 2.ขั้นการดำเนินการ 
2.1 เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อม นอก
เวลา 
2.2 จัดค่ายฝึกซ้อม/พัฒนา 
2.3 นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
    ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ประเทศ 
(C) 3. ประเมินผล  
(A) 4. สรุปผล /รายงาน 

1. นักเรียนช้ัน ม.1-6 ท่ี
มีความสามารถด้าน
ต่างๆ ท่ีได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ หรือเข้า
ร่วมประกวด แข่งขัน 
จำนวน 200  คน  
2.นักเรียนร้อยละ 80 ท่ี
เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาความรู้-ทักษะ 
-สมรรถนะหรือได้รางวัล
จากการประกวดแข่งขัน 

21,075 101,170 - 1.จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพประมาณ 
200 คน 
2.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ 
ประสบความสำเร็จ 
ได้รับรางวัล จากการ
เข้าร่วมประกวด
แข่งขัน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
แผนงานหลักท่ี 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพ้ืนฐานความเป็นไทย   



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 30 
   

โครงการ 1.2     วันภาษาไทย 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    1 – 31  กรกฎาคม  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1   ข้อ 1.1 (1)  , (5) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อจัดให้มีกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยแก่ผู้เรียน อัน
เป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นความสำคัญ 
ตระหนักในภาษาไทย 
และร่วมสืบสานรักษา
ภาษาไทยอันเป็น
เอกลักษณ์และมรดกขิง
ชาติ 
 

(P) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
-ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
-แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบในการ 
ดำเนินงาน 
-จัดแข่งขันทักษะรายการต่างๆตาม 
รายการการแข่งขันที่กำหนดตาม
แผนงานท่ีวางไว ้
(D) ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม
ปฏิบัติ 
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
(C) ประเมินผล/รายงานผล 
(A) ติดตามประเมินผลและรายงานการ
จัดโครงการ 
 
 

เชิงปริมาณ     
1.นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–6  
จำนวน 900   คน 
เชิงคุณภาพ 
2.นักเรียนร้อยละ  
80  มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร  
3. นักเรียนร้อยละ  
80  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น  
4.นักเรียนร้อยละ  
90  มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และรักษ์ความเป็น
ไทย 

- 8,000 - 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันภาษาไทย 
2.นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร 
3.นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และรักษ์ความเป็น
ไทย 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงการ 1.3     อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1   ข้อ 1.1 (1)  , (5) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
และ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้สูงขึ้น 
 

(P) 1.ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมครูกลุ่มสาระวางแผนการจัด
โครงการ 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1  ครูร่วมกันออกแบบทดสอบการ
แก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเบ้ืองต้น 
2.2  นำแบบทดสอบไปใช้ในการคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง 
2.3  แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยมีครูประจำกลุ่ม 
2.4  ครูผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
2.5  ครูออกแบบส่ือ นวัตกรรม และเกณฑ์
การวัดและประเมินผล 
2.6 ทดสอบทักษะเป็นรายบุคคล 
(C)  3.สรุปผลการดำเนินการ 
3.1 ประเมินความพึงพอใจในการจัด
โครงการรวมงบประมาณ 
(A) 4.รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1.นักเรียน ม.ต้น ท่ีมี
ปัญหาการอ่าน เขียน
ไม่ได้หรือไม่คล่อง 
จำนวน 100 คน 
2.นักเรียนช้ัน ม.ต้นท่ี
มีปัญหาการอ่าน  
เขียนไม่ได้หรือไม่
คล่อง ร้อยละ 80 
สามารถอ่านออก
เขียนได้  
3.นักเรียนช้ัน ม.ต้นมี
ผลสัมฤทธวิชา
ภาษาไทยเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 ในภาคเรียนท่ี 
1 ของปีการศึกษา 
2564 

3,700 - - 1.จำนวนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ
อ่านออกเขียนได้ง่าย
นิดเดียว 
2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร ดีขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงการ 1.4     ยกผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    14 กรกฎาคม 2564  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1  (5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านส่ือ อุปกรณ์ 
สารเคมีและเทคโนโลยี
ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้               
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน                          
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
3. เพื่อสร้างเจตคติด้าน
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 

(P) 1.ครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมปรึกษา
เรื่องการจัดหาส่ือในการจัดการเรียน
การสอน และแนวทางในการยก
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น  
(D) 2.สืบค้นหาบริษัทหรือร้านจำหน่าย
ส่ือในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพดีและราคาไม่
แพงและทำการจัดซื้อ 
3.นำส่ือ อุปกรณ์ สารเคมีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
4.ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ทดลองจริงและส่ือท่ีหลากหลาย 
(C) (A) 5.ประเมินผล/รายงานผล 

1.ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มี ส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์และสารเคมีท่ี
มีความจำเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 142 รายการ 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี1-6 ปีการศึกษา 
2564 เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 ร้อย
ละ 5  
3.นักเรียนร้อยละ 80 
มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น  
 

40,000 - - 1.ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มี ส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมี
จำเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
142 รายการ 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 
6 ปีการศึกษา 2564 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
3.นักเรียนร้อยละ 80 
มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์  

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 1.5     นาวาฝ่าวิกฤต 64 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1/2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1  (1)  , (2) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียน
สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางด้านวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะการแก้ปัญหา การ
ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี
และเกิดทักษะการ
ทำงานเป็นทีม 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงพยุง 
 

ให้ความรู้และทบทวน 
  - ครูให้ความรู้นักเรียนเรื่อง “แรง
พยุง” 
  - นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง 
“ปริมาตรของรูป ทรงเรขาคณิต” 
นาวาฝ่าวิกฤต (การแข่งขัน) 
  - แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อประดิษฐ์แพ
บรรทุกดินน้ำมัน 
  - ช้ีแจง กติกา เงื่อนไข ในการทำ
กิจกรรม 
  - นักเรียนประดิษฐ์แพบรรทุกดิน
น้ำมันและแข่งขัน 
  - มอบรางวัลแก่นักเรียน 
  - นักเรียนอภิปรายความรู้ท่ีได้จาก
การทำกิจกรรม 
ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนช้ัน ม.2 
ร่วมกิจกรรม 
2.นักเรียนร้อยละ 85 
สามารถบูรณาการ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
กระบวนการวิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 85 
เกิดทักษะการ
แก้ปัญหา การใช้ 
เครื่องมือ เทคโนโลยี
และการทำงาน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงพยุง 

5,450 - - 1. นักเรียนช้ัน ม.2 ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  
2.นักเรียนร้อยละ 85 
สามารถบูรณาการ
ความรู้ทาง STEM ได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 
85 เกิดทักษะการ
แก้ปัญหา การใช้
เครื่องมือ เทคโนโลยี
และเกิดทักษะการ
ทำงานเป็นทีม 
4.นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแรง
พยุง 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 1.6     อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM (Sphero) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    8-9 กรกฎาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1. ข้อ 1.1  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯ  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ และเกิดทักษะ
กระบวนการด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
การบูรณาการความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และการออกแบบเชิง
วิศวกรรม และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสุขและเกดิเจตคติ
ท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ 

1.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
2.ให้ความรู้และทบทวน 
  2.1 ครูให้ความรู้นักเรียนเรื่องการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ การเขียน code 
คำส่ัง และการทำงานของหุ่นยนต์ 
Sphero  
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มและประดิษฐ์
ยานพาหนะ 
4. การแข่งขัน 
  - ช้ีแจง กติกา เงื่อนไข ในการทำ
กิจกรรม 
  - แข่งขัน 
  - นักเรียนอภิปรายความรู้ท่ีได้
จากการทำกิจกรรม     
  - มอบรางวัลแก่นักเรียน 
5. ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนช้ัน ม.1/1  และ 
ม.1/2 จำนวน  60 คน  
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมร้อยละ 
70 เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
และเกิดทักษะกระบวนการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมร้อยละ 
70 สามารถบูรณาการความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมได้ 
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 เกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

- 5,160 - 1.จำนวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
2.จำนวนนักเรียนท่ีเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุและทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนท่ีสามารถ
บูรณาการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
4.จำนวนนักเรียนท่ีเกิด
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 35 
   

โครงการ 1.7     การพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณและทักษะการคิดคำนวณ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1  (1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและคิดคำนวณ  

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการ
ท่องสูตรคูณท่ีดีขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียน
ระดับช้ันช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มี
ทักษะการคิดคำนวณ
เพิ่มขึ้น 
 

(P) 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ทดสอบความสามารถการท่องสูตรคูณ  
2.2 ฝึกทักษะการท่องสูตรคูณ  
- จัดเวลาท่องสูตรคูณก่อนเริ่มเรียนคณิตฯ 
- ท่องสูตรคูณเริ่มจากแม่ 2 และเพิ่มจำนวนไป  
(C) 2.3 ทดสอบความสามารถการท่องสูตรคูณ 
(A) 2.4 พัฒนา และปรับปรุงนักเรียน ตามกลุ่ม 
ระดับดี  ปานกลาง  ไม่ผ่าน  
(D) 2.5 ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
- ม.1 การคูณเลข สองหลัก กับ หนึ่งหลัก 
- ม.2 การคูณเลข สองหลัก กับ สองหลัก 
- ม.3 การคูณเลข สามหลัก กับ สองหลัก 
(C) 2.6 ทดสอบความสามารถการท่องสูตรคูณ
หลังการฝึกครั้งท่ี 2  มอบเกียรติบัตรให้
นักเรียนท่ีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
(C) (A) 3.ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 520 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการคิดคำนวณ  
 

1,000 - - 1.นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ี
เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 520 คน  
2. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มีทักษะการท่องสูตร
คูณท่ีดีขึ้น 
3. นักเรียนระดับช้ัน
ช้ัมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีทักษะการคิด
คำนวณเพิ่มขึ้น 
 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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โครงการ 1.8     ภาษาพลาซ่า 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1 (1) ,  มาตรฐานท่ี 3   ข้อ 3.1 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพื่อส่งเสริมครูให้มี
การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และนักเรียน
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้          
 

(P) 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
1.1 กำหนดกิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละ
สัปดาห์ 
1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบ 
1.3 กำหนดอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในกิจกรรม 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 สำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำส่ือ 
2.3 นำส่ือไปใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
(C) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
(A) พัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมใน
สัปดาห์ต่อๆ ไป / รายงานผล 
 

1. นักเรียนช้ัน ม. 
1-6 จำนวน  900 
คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
70 มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน กรส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
3. ครูร้อยละ 80 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริงและ
นักเรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

6,575 - - 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จำนวน 900 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
70 มคีวามสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 
3. ครูร้อยละ 80 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และ
นักเรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้          
 

กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 37 
   

โครงการ 1.9     พัฒนาทักษะการงานอาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาส่ือการ
จัดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพเชิง
ปฎิบัติการ 
3. เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1. ช้ีแจงโครงการพัฒนาทักษะการงาน
อาชีพ 
2. ศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะอาชีพทาง
การเกษตรจากเอกสารและหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สำรวจวัสดุฝึกท่ีจำเป็นต้องใช้ใน
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
4. จัดเตรียมวัสดุฝึก 
5. ปฏิบัติการฝึกทักษะ 
6. การประเมินและการทำรายงาน 

1. นักเรียน
ระดับช้ัน ม.ต้น 
จำนวน 120 คน 
2. นักเรียนร้อยละ
80 มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

13,140 
 

- - 1. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
ท่ีมีความจำเป็นใน
การจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 
ปีการศึกษา 2563 
เพิ่มขึ้น  
3. นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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โครงการ 1.10     ส่ือการเรียนและวัสดุฝึกปฎิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าและช่างพื้นฐาน 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    20 มิถุนายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1 (3), (5), (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาส่ือการ
จัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะอาชีพเชิงปฎิบัติ
การแก่นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียน
สามารถลงมือฝึก
ปฎิบัติงานช่างพื้นฐาน
และพัฒนาฝีมืออาชีพ
ช่างพื้นฐาน 
 

1. ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  - จัดทำโครงสร้างกำหนดการจัดการ
เรียนรู ้
  - กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฎิบัตงาน
ช่าง 
  - เริ่มเขียนแบบช้ินงาน 
  - สร้างช้ินงานตามแบบ ปรับปรุง แก้ไข 
  - นำช้ินงานไปใช้ประโยชน์และจัด
ตกแต่ง 
3.ประเมินผลการปฎิบัติงาน(ช้ินงาน) 
4.รายงานผล 
 
 
 
 

1. นักเรียนระดับ 
ช้ัน ม.ต้น และ ม.
ปลาย 120 คน 
2.นักเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

28,330 
 

- - 1. จำนวนนักเรียน
ปฏิบัติ 
2.นักเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 
 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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โครงการ 1.11     ฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะส้ัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะและ
ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการฝึกทักษะด้าน
อาชีพ หลักสูตรระยะส้ัน 
 2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างงาน
และอาชีพให้กับนักเรียน
ให้มีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
- วางแผนกิจกรรมท่ีจะฝึกปฏิบัติ 
- วางแผนสถานท่ีท่ีจะพานักเรียนไปฝึก
ปฏิบัติ 
- ประสานงานกับวิทยาลัยสารพัดช่าง 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
  - ให้นักเรียนเลือกอาชีพท่ีสนใจ/
แบ่งกลุ่ม  
  - พานักเรียนไปฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ
(ทำอาหาร, งานช่าง)  
3.ประเมินผลการปฎิบัติงานของนักเรียน 
4.รายงานผล/พัฒนางาน/ปรับปรุง 
 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 143 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีทักษะและ
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึก
ทักษะด้านอาชีพ 
หลักสูตรระยะส้ัน 

- 
 

10,000 - - นักเรียนร้อยละ  
80  มีความรู้ มี
ทักษะและได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ หลักสูตร
ระยะส้ัน 
- นักเรียนร้อยละ 70 
สร้างงานและอาชีพ
ให้กับนักเรียนให้มี
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 
 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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โครงการ 1.12     ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.1 (5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรฯ (6)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ วางแผนการศึกษาต่อฯ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อสอนเสริมเติมเต็ม
ความรู้กลุ่มสาระคณิ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 
2.เพื่อการเตรียมความ
พร้อมนักเรียนในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 
3.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
2.การดำเนินการ 
2.1 จัดตารางสอนเสริมทุกวันเสาร์ (เช้า-
บ่าย) วันละ 2 รายวิชา 
2.2 ครูเตรียมส่ือ เอกสาร เนื้อหา ข้อสอบ  
ในการสอนเสริม 
2.3 ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
2.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมตามตาราง (on 
site หรือ online) 
2.6 (เชิญวิทยากรภายนอก  กลุ่มสาระฯ
ละ 1 ครั้ง) 
2.5 ทดสอบหลังเรียน 
3. ข้ันประเมินผล  
3.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบหลังเรียน 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ 

1.นักเรียนช้ัน ม. 5 
และ ม.6 จำนวน 
100 คน  
2. นักเรียนร้อยละ 
60  ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 
50 ประสบ
ความสำเร็จในการ
สอบแข่งขันเข้าศึกษา
ต่อ ตามคณะท่ี
ต้องการ 
 

 10,025   80,400  - 1.จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ประมาณ 
100 คน 
2. ร้อยละของนักเรียน
ท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
3.ร้อยละของนักเรียนท่ี
ประสบความสำเร็จใน
การสอบแข่งขันเข้า
ศึกษาต่อ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 1.13     พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ตลาดอาชีพ(สำรองจ่ายวิชาการ) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1, มาตรฐานท่ี 2, มาตรฐานท่ี 3 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.ให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนทางวิชาการ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
3.เสริมสร้างการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P) 1.ขั้นวางแผน 
  - วิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย, วางแผน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  - วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมจาก
หน่วยงานภายนอก/ต้นสังกัด 
  - ประชุมวางแผน/กรอบนโยบาย/การ
ปฏิบัติ 
(D) 2.ขั้นการดำเนินการ 
  - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม
จากหน่วยงานภายนอก/ต้นสังกัด 
(C) 3. ประเมินผลการดำเนินการ 
(A) 4. สรุปผล /รายงาน 
 
 

1. มีการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียน
รอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2. โรงเรียนมีความ
พร้อมในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

57,860 - - การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล ใน
ระดับดีมาก 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 2.1     วันสำคัญ (สถาบันพระมหากษัตริย์) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    2 มิถุนายน, 27 กรกฎาคม, 11 สิงหาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 (1)    

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 
 

(P) 1. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน 
(D) 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ (3 มิ.ย.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (28 ก.ค.) 
-วันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 
2.1 การแสดงความจงรักภักดี 
2.2 การประกวดในกิจกรรมต่างๆ 
(C) 3.การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
- แบบสอบถาม/สังเกตผลกิจกรรม 
(A) 4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน เข้าร่วม
กิจกรรม               
2.  นักเรียน
โรงเรียนกะทู้วิทยา 
ร้อยละ 99 เห็น
ความสำคัญของ
กิจกรรม ยึดมั่นใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

- 9,400 
 

- 1. นักเรียนกะทู้วิทยา
จำนวน 900 คน 
2. ร้อยละ 99 เห็น
ความสำคัญของวัน
สำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม
รู้จักและอนุรักษ์ 
ประเพณี ขนบ ธรรม
เนียมต่างๆ ของไทย 

 

งานกิจกรรม
นักเรียน 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
แผนงานหลักท่ี 2 : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรยีน 
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โครงการ 2.2     วันสำคัญ (วันไหว้ครู) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    8 กรกฎาคม  2564   
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2  1)การเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  
2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 

 

1. ประชุมวางแผน 
2.ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมตามแผน 
2.1 ชมการแสดงเพื่อเทิดพระคุณของครู 
2.2 การแสดงมุทิตาจิตต่อคณะครู อาจารย์ 
2.3 การมอบดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู 
2.4 การประกวดพานไหว้ครู 
3.การประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
- ให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม 
- ดูจากผลสำเร็จของกิจกรรม 
4.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน เข ้ าร ่ วม
กิจกรรม  
2.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
98 ระลึกถึงพระคุณ
ของคุณครู 
 

- 5,500 - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน 
2. ร้อยละ 98 เห็น
ความสำคัญ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีความกตัญญูกตเวที
ต่อครู  ตระหนัก รู้
คุณค่า และร่วมกัน
อนุรักษ ์    
 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.3     วันสำคัญ (กิจกรรมตกแต่งเทียนและแห่เทียนพรรษา) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    23 กรกฎาคม  2564   
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐาน1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 

 

1. ประชุมวางแผน 
2.ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมตามแผน 
2.1 ตกแต่งเทียนพรรษา 
2.2 แห่เทียนพรรษาไปวัด 
3.การประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
- ให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม 
- ดูจากผลสำเร็จของกิจกรรม 
4.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน เข ้ าร ่ วม
กิจกรรม  
2.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
98 เห็นความสำคัญ
ของกิจกรรม ยึดถือ
ปฏิบัติและสืบทอด
ต่อไป 

4,000 - - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน ร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 98 เห็น
ความสำคัญของวัน
สำคัญทางศาสนา 
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรมรู้จักและ
อนุรักษ์ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 
 
 
 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.4     ฝึกและประกวดมารยาทไทย 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน – กันยายน 2564  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.2 (1) , (2) , (3) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง มีมารยาทท่ีดี
งาม สามารถนำไปปฏิบัติ
ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้
ถูกต้องและเหมาะสมตาม
กาลเทศะ 
2. เพื่อใหน้ักเรียนเป็น
แบบอย่างท่ีดีงามแก่บุคคล
ท่ัวไป 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

(P) 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครูและ
นักเรียน 
2.2 ครูท่ีปรึกษาคัดเลือกตัวแทนเพื่อฝึก
มารยาทไทย 
2.3 นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนห้องเรียน ฝึก
มารยาทไทยในคาบโฮมรูมและพัฒนา 
2.4 ประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา 
2.5 ส่งเข้าร่วมในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
(C) 3.การประเมินผลกิจกรรม 
(A) 4.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
โครงการ มารยาทไทย 

1. นักเรียน 1,000 
คน (คัดตัวแทนห้อง
ละ 2 คน) 
2.ร้อยละ 90  ของ
ผู้เรียนท่ีร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
มีมารยาทท่ีดีงาม 
สามารถนำไปปฏิบัติ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมตาม
กาลเทศะ พร้อมท้ัง
เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม
แก่บุคคลท่ัวไป สืบ
สานวัฒนธรรมในทูได้ 

- 4,550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 
1,000 คน 
2. ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีมารยาท
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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โครงการ 2.5     เด็กดีศรีกะทู้วิทย์ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกท่ี
ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนให้นักเรียน 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดทำสารสนเทศ 
1.3 กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 โล่รางวัล 2 รางวัล ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
2.2 จัดเก็บข้อมูล 
2.2 รวบรวมเอกสารสรุปผลเป็นสารสนเทศ 
2.3 รายงานข้อมูลผู้บริหาร 
2.3 จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 
2.4 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.5 รายงานข้อมูลให้ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับ 
และผู้ปกครองทราบ 
(C) 3.สรุปผลการดำเนินการ 
(A) 4.รายงานผลการดำเนินการ 

1. นักเรียน
โรงเรียนกะทู้
วิทยาทุกคน 
2. ร้อยละ 95 มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1,000 
 

- - 1. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
2.ปลูกจิตสำนึกท่ี
ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียนให้นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 
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โครงการ 2.6     ค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1/2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

1.การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
1.3 กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
จากนักเรียนท่ีปฏิบัติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียนบ่อยครั้ง เช่น มาสาย หนีเรียน 
แต่งกายผิดระเบียบ ฯลฯ 50 คน  
2.2 กิจกรรมค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยใน
โรงเรียน  
3.ประเมินผลโครงการ 
4.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

1. มีการจัด
กิจกรรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
2. นักเรียนร้อยละ 
90 ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของ
โรงเรียน 
 

- 3,500 - 1.นักเรียนท่ีประพฤติ
ตนผิดระเบียบ ทุก
คน มีการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปีละ 1 ครั้ง 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีขึ้น 

กิจการนักเรียน 
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โครงการ 2.7     สานสัมพันธ์ฉันท์ กว 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1/2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2   

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนการทำงานเป็น
ทีมและการมีวิถีชีวิต
พอเพียง 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต พัฒนาอัตลักษณ์ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แก่นักเรียน ด้วย
กิจกรรม 3 D ด้วย 6 
หลักธรรมาภิบาล 
 

1. จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 
4  
-ความประพฤติตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียนี่ดี 
-การเป็นสมาชิกท่ีดีของสถาบัน 
-ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียน 
-เพลงประจำโรงเรียน 
-มารยาทและการอยุ่ร่วมกันในสังคม 
-ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
2.ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนท้ังโรงเรียน 
900 คน 
2.นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีภาวะความ
เป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ 
และมีความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าท่ีของตน
เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน มีวินัย มีการทำงาน
อย่างเป็นระบบ และ
เข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตย 

- 3,200 - 1. จำนวนนักเรียนรว่ม
กิจกรรม 
2. ร้อยละของนักเรียน
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีภาวะความ
เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบ  เห็น
ประโยชน์ส่วนรวม  มี
วินัย มีการทำงานอย่าง
เป็นระบบ มีความรัก
ใครสามัคคีกัน 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 3.1     สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.2   4) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย 
การดูแลสุขภาพ และการ
ออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
3.เพื่อให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ 
4. เพื่อจัดยาและเวชภัณฑ์
ห้องพยาบาลให้พร้อมเป็น
ท่ีบริการอย่างสมบูรณ์   

1.ประชุมวางแผนกิจกรรม 
2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
2.2 ฟันสวย เหงือกแข็งแรง 
2.3 ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
2.4 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ 
2.5 บริการยาและเวชภัณฑ์ 
3.การประเมินผลกิจกรรม / โครงการ 
3.1 สรุปและรายงานผลน้ำหนัก ส่วนสูง 
3.2 สรุปและรายงานผลกิจกรรมฟันสวย 
เหงือกแข็งแรง 
3.3 สรุปผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
3.4 รายงานการจัดบอร์ดให้ความรู้ 
3.5 รายงานสถิติการใช้บริการยาเวชภัณฑ์ 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–
6  จำนวน 900 คน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

19,500 
 

- - 1. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพอนามัยท่ี
ดีและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคมท่ีดี 
 
 

งานอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
แผนงานหลักท่ี 3 : ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
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โครงการ 3.2     พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.2   4) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. นักเรียนได้ใช้ส่ือการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจตามเนื้อหา
ของบทเรียนตรงตาม
ตัวชี้วัด 
3.  นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1. สำรวจส่ือการเรียนการสอน 
2. จัดทำส่ือ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์การสอนท่ีชำรุด 
5. สรุปการดำเนินโครงการ 

1.  นักเรียน 900 
คน ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติ 
 

25,000 - - 1. ร้อยละของผู้เรียน
ทีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และ
ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
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โครงการ 3.3     ค่ายส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ (ศักยภาพด้านทัศนศิลป์) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม - กันยนยน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี  1  ข้อ 1.2    2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไท  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
มีทักษะและมีความรู้
ด้านทัศนศิลป์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นตัวแทน
แข่งขันด้านศิลปะและมี
และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 

1. รับสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้านทัศนศิลป์ )ม.6-ม.1 (  
2. ให้ความรู้ด้านการวาดภาพ และทักษะ
การระบายสี และเทคนิคต่างๆ 
3. จัดหาช้ือวัสดุอุปกรณ์ 
4. ฝึกซ้อมนักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน 
5. เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ท่ีจัด
โดยหน่วยงานภายนอก 
6. ประเมินผล /รายงานผล  
 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จำนวน 20 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
3. นักเรียนสามารถ
นำทักษะด้านศิลปะ
มาพัฒนาตนเอง 
และสามารถบูรณา
การกับวิชาอื่นได้  
 
 
 
   

4,000 - - 1. นักเรียนเข้าร่วม 
ช้ัน ม.1-6  จำนวน 
20 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
สร้างช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน 
3. นักเรียนร้อนละ 
90 สร้างผลงานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 
 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
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โครงการ 3.4     พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม – กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี  1  ข้อ 1.2    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะและเห็น
คุณค่าของดนตรีไทย 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม
3. เพื่อส่งเสริมด้าน
อาชีพให้แก่นักเรียน 
 

1. สำรวจอุปกรณ์ท่ีชำรุด 
2. เสนอขอซื้ออุปกรณ์ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์ 
4. นำมาใช้ฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีใจรักและมี
ทักษะในด้านดนตรีไทย และเพื่อการ
ฝึกซ้อมในการแข่งขันในรายการต่างๆ 
5. ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
6. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
95 มีคุณลักษณะ
ร่างกายจิตใจ
สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2. เครื่องดนตรีมี
ความเพียงพอกับ
ความต้องการของ
นักเรียน ม.1 – ม.6 
จำนวน 9,000 คน 
 
 
 
 
 

23,900 - - 1. นักเรียนทุกคน 
สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนทุกคน มี
อุปกรณ์พร้อมสำหรับ
ใช้ในการฝึกฝน 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
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โครงการ 3.5     พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  (6)   ข้อ 1.2 (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะและ
เห็นคุณค่าของดนตรี
สากล 
2. เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ดนตรีสากล 
3.  เพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะทางร่างกานและ
จิตสังคม 
4. เพื่อการส่งเสริมทาง
อาชีพ 
 

(P) 1. การวางแผน เขียนโครงการ  
1.1 จัดประชุมคณะครูท่ีเกี่ยวข้องวางแผน
วิธีการพฒนาศักยภาพ 
(D) 2. การดำเนินกิจกรรม 
2.1 เปิดรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีสากล 
2.2 รับสมัครกลุ่มนักเรียนท่ีสนใจด้านดนตรี
สากล 
2.3 จัดตารางการปฏิบัติใน/นอกเวลาเรียน 
(C) 3. การประเมินผล/รายงานผล 
3.1 จัดเวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพภาค
เรียนละครั้ง/ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3.2 ประเมินศักยภาพในการแสดงดนตรี
ของนักเรียน 
3.3 ประเมินความพึงพอใจ 
(A) 4. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1. เครื่องดนตรีมี
ความเพียงพอกับ
ความต้องการของ
นักเรียน ม.1–ม.6 
จำนวน   900 คน 
2. ร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะ
ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 

27,200 - - 1. ทางกลุ่มสาระ
มีกีต้าร์ในการทำการ
เรียนการสอน 4 
เครื่อง 
2. ห้องเรียนมีเครื่อง
ดนตรีเพื่อเรียน
ปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการท่ีตรงจุด 
3. ครู นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
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โครงการ 3.6     พัฒนาการเรียนการสอนวงโยธวาฑิต 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  (6)   ข้อ 1.2 (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1.เพื่อส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ทางด้านการแสดงของ
นักเรียน 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.เพิ่มการส่งเสริม
ทางด้านอาชีพ            
 

(P) 1.การวางแผน เขียนโครงการ 
1.1 จัดประชุมคณะครูท่ีเกี่ยวข้องวางแผน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1  สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ วงโยธวาฑิต  
2.2 จัดซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
(C) 3.การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
3.1 ออกปฏิบัติงานด้านวงโยธวาทิตแสดง
ศักยภาพตามโอกาส 
3.2 ประเมินศักยภาพในการแสดง 
3.3 ประเมินตามความพึงพอใจ 
(A) 4.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนจำนวน 
900 คน มีใจรัก  
2. จำนวนนักเรียน
วงโยธวาฑิตได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง    
 

6,300 - - 1. นักเรียนร้อยละ 
90 ท่ีร่วมกิจกรรม มี
ใจรักในดนตรีสากล 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 ท่ีร่วมกิจกรรม 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
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โครงการ 3.7     คลินิกให้คำปรึกษา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียนมี

แนวทางในการป้องกัน

แก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหาต่าง ๆ 

2.เพื่อเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

โรงเรียนกับบ้าน 

3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

ในการดำรงชีวิตและอยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

1. สำรวจนักเรียนจากแบบประเมิน 
SDQ และแยกกลุ่มเพื่อคัดกรอง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียน 
3. ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนกลุ่มท่ีต้อง
ช่วยเหลือ (ภาวะ
ซึมเศร้า , ยาเสพติด, 
โดนใช้ความรุนแรง 
เป็นต้น) 
2. นักเรียนร้อยละ 

80  ได้รับการยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
 3. นักเรียนร้อยละ 
80  มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม
ท่ีดี 
 
 

- 3,300 - 1. นักเรียนเข้าร่วม
อบรม จำนวน 40 
คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80  ได้รับการยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลายทางสังคม 
3. นักเรียนร้อยละ 
80   มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

งานแนะแนว 
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โครงการ 3.8     TO BE NUMBER ONE IDOLS AND DANCERCISE 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    กรกฎาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  3)การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

1. การวางแผน 
2. การดำเนินกิจกรรม 
- ประกาศรับสมัคร  
(นักเรียนท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 – 19 ปี) 
- ปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเข้าคัดเลือก TO 
BE NUMBER ONE IDOLS AND 
DANCERCISE 
- จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับชมรม 
- ประกวด TO BE NUMBER ONE 
IDOLS AND DANCERCISE 
(รอบคัดเลือก – ระดับโรงเรียน) 
3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4.รายงานผลโครงการ 

1.นักเรียน จำนวน 
900 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
มีความตระหนักถึง
โทษของอบายมุข
และยาเสพติดทุก
ประเภทและสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 
กล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก ตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ  
ในระดับดีเลิศ 

- 
 

4,900 - 1.จำนวนนักเรียนร่วม
โครงการ 
2.นักเรียนโรงเรียนกะ
ทู้วิทยาท่ีมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มี
ความตระหนักถึงโทษ
ของอบายมุขและยา
เสพติดทุกประเภทและ
สามารถป้องกันตนเอง
ได้ กล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออก ตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ   

งานทูบีนัม
เบอร์วัน 
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โครงการ 3.9     อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  3)การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อฝึกพัฒนาทักษะท่ี
จำเป็นแก่นักเรียนแกนนำ TO 
BE NUMBER ONE และ
นักเรียนแกนนำศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้มีสุนทรียภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด 
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 
 

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2.กิจกรรม 
กิจกรรมฐานท่ี 1 กิจกรรมสร้าง
สุข 
กิจกรรมฐานท่ี 2 กลุ่มสัมพันธ์
เพื่อพัฒนา EQ 
กิจกรรมฐานท่ี 3 การพัฒนา
บุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่น 
กิจกรรมฐานท่ี 4 การให้
คำปรึกษา 
3.ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.รายงานผลโครงการ 

1.นักเรียนแกนนำ 
จำนวน 30 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มี
ความตระหนักถึงโทษ
ของอบายมุขและยา
เสพติดทุกประเภทและ
สามารถป้องกันตนเอง
ได้ กล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออก ตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ  
ในระดับดีเลิศ 

- 4,610 - 1.นักเรียนแกนนำ
จำนวน 30 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  

งานทูบีนัมเบอร์
วัน 
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โครงการ 3.10     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2 (3)การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย (4) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล
นักเรียนสำหรับเป็นแนวทาง
พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ให้
คำปรึกษา แก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษา  
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ีดี
ในการช่วยเหลือนักเรียน 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน   

1. ประชุมฝ่ายสายบริหารท่ัวไปและ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ประชุมครูท่ีปรึกษาเพื่อแจ้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.1 ช้ีแจงแนวทางการเยี่ยมบ้าน 
2.2 กำหนดช่วงเวลาการเยี่ยมบ้าน 
2.3 ครูท่ีปรึกษารวบรวมข้อมูลและ
บันทึกการเย่ียมบ้านลงระบบ 
STUDENT SUPPORT SYSTEM 
2.4 จัดทำบันทึกสรุปเยี่ยมบ้าน 
2.5 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา  
3.ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4.รายงานผลการดำเนิน โครงการ 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน  เข้าร่วม
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  
2.นักเรียนร้อยละ
100 ได้รับการเย่ียม
บ้านและให้
คำปรึกษา 
 

3,000 9,000 - 1. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการเย่ียม
บ้านและให้
คำปรึกษา 
2.ผู้ปกครองร้อยละ 
80 เกิดความ
ตระหนักให้ความ
ร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของ
นักเรียน 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

12,000 
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โครงการ 4.1     งานพัฒนาระบบกลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เมษายน – กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มกีารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   2.3 พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของครูให้
มีประสิทธิภาพตาม
นโยบาย จุดเน้น และ
มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
หน่วยงานต้นสังกัด 
และสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(P) 1.การวางแผน 
1 .1 กำหนดเป้าหมาย วิธีการ จัดทำโครงการต่างๆ 
เพื่อพัฒนา 

1.2 สำรวจวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ ท่ีจำเป็น 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ท่ี
กำหนด 
2.2 จัดซื้อ จัดหา จัดซ่อม วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ 
(C) 3. ประเมินความสำเร็จของโครงการ งานต่างๆ
ท่ีดำเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ รวม
งบประมาณท่ีใช้   

1. การจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน สำหรับ
การบริหารจัดการ 
2. การบริหาร
จัดการงาน
วิชาการ /
โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพ 

30,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1.รายการวัสดุ ท่ี
จัดซื้อ 
2.การจัดทำเอกสาร 
รายงานต่างๆ 
 

งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานหลักท่ี 4 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการ 4.2     พัฒนาประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   2.3 พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้การวัด
ประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบและนักเรียน
จบหลักสูตร ตามเวลา
ท่ีกำหนด 

(P) 1. วางแผนและดำเนินการงานทะเบียน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดทำทะเบียนนักเรียน 
2.2 ออกเอกสารรับรองผลการเรียน 
2.3 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล 
2.4 ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน 
2.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล 
2.6 ประสานกับวิชาการและงานหลักสูตร
ด้านแผนการเรียน/รายวิชาท่ีเปิดสอน 
2.7 ศึกษาวิเคราะห์นำเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ 
(C) 3.ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 

1. นักเรียน
จำนวน 900 คน 
ได้รับการ
ประเมินผล 
2.นักเรียนร้อยละ 
90 จบหลักสูตร 
3.นักเรียนจบ
หลักสูตรตามเวลา
ท่ีกำหนด 

17 ,200 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการวัด
ประเมินผล 
2. จำนวนนักเรียนท่ี
จบหลักสูตรตามเวลา
ท่ีกำหนด 

งานทะเบียน
วัดผล 
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โครงการ 4.3     พัฒนากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์
สำนักงานและวัสดุ
สำนักงานเพียงพอ 
2. เพื่อให้มีระบบงาน
สารสนเทศ และระบบ
การจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                         
3. เพื่อให้บุคลากรใน
ฝ่ายบริหารท่ัวไปมี
อุปกรณ์ต่างๆพอเพียงใน
การบริหารจัดการ
สำนักงาน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 วางขอบข่ายภาระงาน 
1.2 สำรวจ และ จัดวางระยะเวลา
ดำเนินงาน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่างๆ ท่ีกำหนด 
2.2 จัดซื้อ จัดหา จัดซ่อม วัสดุสำนักงาน 
ครุภัณฑ์ 
(C) 3. ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆท่ีดำเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   

1. มีครุภัณฑ์
สำนักงานและวัสดุ
สำนักงานเพียงพอ 
2. ระบบงาน ระบบ
การจัดการมี
ประสิทธิภาพ                         
3. บุคลากรในฝ่าย
บริหารท่ัวไปมี
อุปกรณ์ต่างๆ
พอเพียงในการ
บริหารจัดการ
สำนักงาน 

15,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรฝ่ายบริหาร
ท่ัวไปในปีการศึกษา 
2564 มีความพึง
พอใจและมีความสุข
กับการทำงาน 
2. มีครุภัณฑ์
สำนักงาน และวัสดุ
สำนักงาน  ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 62 
 

โครงการ 4.4     พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 (ข้อ 2.2) (ข้อ 2.6 ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการงานการเงินบัญชี 
งานพัสดุ มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2. เพื่ออำนวยความ
สะดวกประสานงาน
เอกสารให้แก่บุคลการใน
โรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานตามความจำเป็น 
1.2 รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อย้อนหลัง 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน การเงินและ
บัญช ี
2.2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน งานพัสดุ 
(C) 3.ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ท่ีดำเนินการ 
(A) 4. สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 
 
 

1. การจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน สำหรับ
การบริหารจัดการ 
2. การบริหาร
จัดการงานวิชาการ 
/โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพ 

10,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรฝ่ายบริหาร
ท่ัวไปในปีการศึกษา 
2563 มีความพึง
พอใจและมีความสุข
กับการทำงาน 
2. มีครุภัณฑ์
สำนักงาน และวัสดุ
สำนักงาน  ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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โครงการ 4.5     พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (งานซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5  

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
สามารถใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนพัฒนาประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลการบำรุงซ่อมแซม
บำรุงครุภัณฑ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
1.2 สำรวจครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นต้องซ่อมแซม 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ดำเนินการซ่อมแซม ดูแล ครุภัณฑ์ใน
งานสำนักงานและส่วนกลาง 
(C) 3. ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆท่ีดำเนินการ 
(A) 4. สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ี
ซ่อมแซม รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 
 
 
 

1. วัสดุ ครุภัณฑ์ใน
สำนักงานทุก
ประเภท 
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ใน
สำนักงาน มีสภาพ
ดี ปลอดภัย และ
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

15,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ 
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ มี
สภาพดี มีคุณภาพ 
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

งานพัสดุ 
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โครงการ 4.6     สนับสนุนส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน/ค่าวัสดุการศึกษา (งบกลาง) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.3 พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้อำนวยความ
สะดวกครูและนักเรียน
ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลค่าจ่ายในแต่ละกลุ่ม
งานปีท่ีผ่าน 
1.2 ประชุมวางแผนการจัดซื้อ 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซื้อค่าหมึกถ่ายเอกสาร 
2.2 จัดซื้อค่าหมึกโรเนียว 
2.3 จัดซื้อค่ากระดาษขาว / โรเนียว 
2.4 จัดซื้อค่าปากกาไวท์บอร์ด / หมึกเติม 
(C) 3.ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ท่ีดำเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 64 
คน นักเรียน 1,000 
คน 
2. เพื่อให้การ
จัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

125,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. โรงเรียนจัดบริการ
จัดการสนับสนุนส่ือ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 90 ข้ึนไป
ของบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนที
มีความพึงพอใจ 

งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 65 
 

โครงการ 4.7     พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล งานยานพาหนะ (งบกลาง) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5  

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้บริการรถรับ-
ส่งนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนพัฒนาประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลในปีท่ีผ่านมา 
1.2 สำรวจความจำเป็นในการซ่อมแซม 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ชำระค่าน้ำมัน 
2.2 ค่าซ่อมและบำรุงรักษา 
2.3 ค่าประกันรถยนต์ 
(C) 3.ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ท่ีดำเนินการ 
(A) 4. สรุปรายการน้ำมัน การจัดซ่อม 
รวมงบประมาณท่ีใช้  
 
 
 
 
  

1. รถยนต์โรงเรียน
จำนวน  3  คัน 
2. รถยนต์มีสภาพ
การใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

80,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. รถยนต์จำนวน 3 
คัน มีสภาพพร้อมใช้
งาน 
2. ร้อยละ 90  ของ
ครูพึงพอใจกับความ
ปลอดภัยและการ
ให้บริการ 

งานยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 66 
 

โครงการ 4.8     พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน 2564/ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ
สำนักงานไว้บริหาร
จัดการงานบุคลากร
อย่างเพียงพอ  
2. เพื่ออำนวยความ
สะดวกเกี่ยวกับงาน
เอกสารให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ต้องการใช้ในงานบุคลากร 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(C) 3.ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ท่ีดำเนินการ 
(A)  4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน 
จำนวน 64 คน 
2. มีวัสดุครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการ
บริการจัดการอย่าง
เพียงพอครูได้ใช้
บริการอย่างท่ัวถึง 
คิดเป็นร้อยละ 95 

6,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 การ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
ได้ถูกต้อง 

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 67 
 

โครงการ 4.9     พัฒนางานประชาสัมพันธ ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์และ
วัสดุงานประชาสัมพันธ์ 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรม และ
ผลงานของโรงเรียน ความ
เคล่ือนไหว การ
เปล่ียนแปลง ความสำเร็จ
ของโรงเรียน สร้าง
ภาพพจน์ และทรรศนะคติ
ท่ีดีแก่โรงเรียน  
3. เพื่อให้บุคลากรในงาน
ประชาสัมพันธ์มีอุปกรณ์
ใช้สำหรับการทำงาน 
4. เพื่อให้ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบ เข้าถึงได้
ง่าย 

การดำเนินกิจกรรม   
1.สำรวจ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 
2.จัดซื้อจัดจ้างตามอนุมัติ 
3.ดำเนินการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และ
ผลงานของโรงเรียน สร้างภาพพจน์  
ความเล่ือมใส  และทรรศนะคติท่ีดีเกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียน  
4.การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
5.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์
และวัสดุสำหรับใช้ใน
งานประชาสัมพันธ์
อย่างเหมาะสม 
2. ประโยชน์ของการ
ใช้ครุภัณฑ์และวัสดุ
สำหรับใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์    
     
 

64,900 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ในปี
การศึกษา 2564 มี
ความพึงพอใจและมี
ความสุขกับการ
ทำงาน 
2. มีครุภัณฑ์และวัสดุ
สำนักงานใช้งานได้
ตลอดเวลา 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 68 
 

โครงการ 4.10     พัฒนางานแผนงานฯ ปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เขียนโครงการ/พิจารณางบฯ เมษายน 2564 ,  ดำเนินโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2564 , สรุปแผน ต.ค.2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  2.1)มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   2.2)มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี เป็น
แนวทางพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษา 
2. เพื่อจัดทำและ
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
นำผลไปใช้
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

(P) 1.งานแผนงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
(D) 3.กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน เขียนโครงการ 
4.งานแผนงานรวบรวมโครงการ พิจารณาเบ้ืองต้น 
ความสอดคล้อง และอื่นๆ 
5. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
7. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 
8.กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ดำเนินโครงการ  
(C) 9.คณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมรายงานผลดำเนินกา 
(A) 10.กลุ่มสาระ/งาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนาและ
ผลการดำเนินการ 
11. งานแผนงานสรุปและรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
12.วิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ 

1.มแีผนปฏิบัติการ
ประจำปีเป็นกรอบ
ทิศทางในการ
ดำเนินการของ
สถานศึกษา 
2.มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
3. คุณภาพทางการ
ศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้น
ในทุกมิติ 
4. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

3,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. มีแผนปฏิบัติ
การปี 2564 
2.มีโครงการ/
กิจกรรม
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
คุณภาพ 
3. มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัด
การศึกษา 
4. คุณภาพ
ทางการศึกษา
ของสถานศึกษา
สูงขึ้นในทุกมิติ 

งานแผนงาน
และสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 69 
 

โครงการ 4.11     การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (งบกลาง) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    1 เมษายน 2564  - 30 กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อมีครูและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อมีนักการดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียน บรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมให้สะอาด 
น่าอยู่ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

1. รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังในโรงเรียน
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
บุคลากรในโรงเรียน 
2.การดำเนินการ 
2.1 จ้างครูชาวต่างชาติ 
2.2 ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 
2.3 นักการภารโรง 2 คน 
2.4 นักการภารโรง 1 คน  
2.6 ครูอัตราจ้าง 1 คน  
2.7 นักการ 2 คน  
3.การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใน
สถานศึกษางานจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูชาว
ต่างประเทศ 2 คน           
2. ครูไทย 1 คน 
3. นักการ 5 คน      
4.ครูพี่เล้ียง 1 คน       
เชิงคุณภาพ     
1. จัดการเรียนการ
สอนและการจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนสะอาด 
มีบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
สวยงามเอื้อต่อการ
เรียน 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 
เมืองกะทู้
(คงเหลือ) 
300,000  บาท 
2.เงิน บกศ. 
283,000 บาท 
รวม 583,000 
บาท 
 

1.ร้อยละ 100 มี
บุคลากรครบท้ัง
ด้านการสอนและ
ด้านสนับสนุน 
2.ร้อยละ 85 ของ
รูนักเรียนค

พึงพอใจผู้ปกครอง
ในการเรียนการ
สอน 
 

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 70 
 

โครงการ 4.12     ค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา (งบกลาง) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้อำนวยความ
สะดวกครูและนักเรียน
ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลค่าจ่ายสาธารณูปโภค
และระบบอินเตอร์เน็ตในปีท่ีผ่าน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ 
ค่าบริการไปรษณีย์ โทรศัพท์) 
2.2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
(A) 4.สรุปรายการ รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 
 
 
 

1.สาธารณูปโภค
เพียงพอ พร้อมใช้ 
2. การจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 
3. ครู นักเรียนและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจ 
 

177,680 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

310,320 1.โรงเรียนจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
และระบบ
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในโรงเรียนที
มีความพึงพอใจ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

488,000 
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โครงการ 5.1     โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 2.1 การเป็นคนดี มีจิตสาธารณ     ข้อ 2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียน
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1.อบรมครูและนักเรียนแกนนำ 
2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครูและ
นักเรียน 
2.2 จัดทำโครงงานคุณธรรม 
   - นักเรียนแต่ละห้องคิดหัวข้อโครงงาน 
   - นักเรียนลงมือทำโครงงาน 
2.3 การประเมินผลกิจกรรม   
 - นักเรียนนำเสนอโครงงาน โดยมีเงิน
สนับสนุนการจัดทำโครงงานคุณธรรม ห้อง
ละ 300 บาท จำนวน 30 ห้องเรียน 
3.การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1.นักเรียน 900 คน
ครู 60 คน 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมมี
คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะ ในการ
ดำเนิน
ชีวิตประจำวันและ
มีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล และ
สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 

- 17,320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 
1,000 คน 
2.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันและมี
กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล และ
สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 
 

งานนโยบาย จุด
เน้นฯ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานหลักท่ี 5 : พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 
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โครงการ 5.2      พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3   มาตรฐานท่ี 1    ข้อ  1)ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานของงานสวน
พฤกษศาสตร์ให้พร้อม 
2. เพื่อพัฒนาห้องพิพธิภัณฑ์
พืชและพื้นท่ีศึกษาของสวน
พฤกษศาสตร์ให้พร้อม
สำหรับการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็น
โครงการตามพระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
 
 

1.สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.สำรวจจุดท่ีต้องพัฒนาในห้อง
พิพิธภัณฑ์พืชและในพื้นท่ีศึกษา 
3.จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัด
กิจกรรมและจัดการเรียนการสอน 
4.พัฒนา ปรับปรุงห้องพพิิธภัณฑ์พืช
โรงเรียนและในพืน้ท่ีศึกษา 
5.จัดการเรียนการสอน 
6.ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน 
2.ห้องพิพิธภัณฑ์พืช 
และพื้นท่ีศึกษาของ
โรงเรียน (อาคาร 3 
และ อาคาร 4) 
3.นักเรียนร้อยละ 89 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น พรรณไม้ใน
โรงเรียน มีจิตสำนึก
ในคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

3,330 - - 1. จำนวนนักเรียน
โรงเรียนกะทู้วิทยา ท่ี
ร่วมกิจกรรม 
2.ห้องพิพิธภัณฑ์พืช 
และพื้นท่ีศึกษาของ
โรงเรียน (อาคาร 3 
และ อาคาร 4) 
3.นักเรียน มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น 
พรรณไม้ในโรงเรียน 
มีจิตสำนึกในคุณค่า
ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   

งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
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โครงการ 5.3     ค่ายแกนนำนักเรียนและวิทยากรแกนนำพอเพยีง 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ครั้งท่ี 1 มิถุนายน 2564,ครั้งท่ี  2  กรกฎาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1   ข้อ 1.2  1)การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  3)การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อเสริมสร้าง
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง 
2. เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี 
มีจิตสาธารณะ 
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 

1.ประชุมแกนนำนักเรียน 
2.จัดค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ครั้งท่ี1                 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
3.จัดค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ครั้งท่ี2                 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นวิทยากร 
4.ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนแกนนำ
จำนวน 40 คน 
2. นักเรียนแกนนำ
ร้อยละ 100 เป็น
คนดีมีจิตสาธารณะ 
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

2,500 10,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. จำนวนนักเรียน
แกนนำร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละนักเรียน
แกนนำ  เป็นคนดีมี
จิตสาธารณะ ยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความความแตกต่าง
และหลากหลาย 

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

13,000 
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โครงการ 5.4     เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ข้อ1.1  6)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ วางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ,  ข้อ 1.2 (3) 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อเสริมสร้าง
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมี
ทักษะในการทำงานและ
เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง หน่วยงาน
อื่นๆ 
 

1.ประชุมจัดต้ังฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทำ 
2.จัดหานักเรียนแกนนำฐานละ 10 คน 
3.จัดทำแผนการดำเนินการและประมาณ
การค่าใช้จ่ายของแต่ละฐาน 
4.พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่
ละฐาน 
5.ดำเนินการจัดฐานการเรียนรู้ตามแผนฯ 
 

 1. ฐานการเรียนรู้
เพื่ออาชีพและการ
มีงานทำ จำนวน 
13 ฐาน 
2.นักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง มี
ทักษะในการทำงาน 
และเห็นแนวทางใน
การ 

24,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.จำนวนฐานการ
เรียนรู้เพื่ออาชีพและ
การมีงานทำ  
2.นักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง มีทักษะใน
การทำงาน และเห็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการ 5.5     ตลาดนัดพอเพียง 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (เดือนละ 1 ครั้ง) 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1   ข้อ1.1  2)  วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาค  

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับตลาดนัด 
Friday 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ได้มี
กระบวนการในการ
ทำงาน มีความคิด
วิเคราะห์ วางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ได้ 

1.จัดกิจกรรมตลาดนัด Friday 
2.กิจกรรมการแสดงความสามารถของ
นักเรียน 
3.ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนจำนวน 
900 คน   
2. ร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
ได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับตลาด
นัด Friday มี
กระบวนการในการ
ทำงาน มีความคิด 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1.จำนวนร้านค้าท่ีเข้า
ร่วม 
2.นักเรียนท้ังหมดมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมตลาดนัด 
Friday 
นักเรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา 

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการ 5.6     ขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม – กันยายน 64 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2   ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (ผู้เรียน
มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ มี 
ความสามารถด้าน
ส่ือสารสองภาษา ล้ำ
หน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ 
และร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก) 
2. เพื่อขับเคล่ือนและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพ 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ และเป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ให้ครู-บุคลากร รับทราบ
ถึงนโยบายของโรงเรียนในการขับเคล่ือน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 พัฒนาแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ 
และดำเนินการตามเกณฑ์ 6 หมวด 
2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.3 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน 
อย่างยั่งยืน 
(C) 3.ประเมินผลการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 6 หมวด  
(A) 4.สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้  
 

1.ครู 65 คน  
นักเรียน  900 คน 
2. โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
3. นักเรียนมี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

8,000 6,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.ครูและนักเรียน
ดำเนินการครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีคุณภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 77 
 

โครงการ 5.7     โรงเรียนสีขาว 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   ข้อ 1.2  4)   มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม ,  มาตรฐานท่ี 3 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกใหน้ักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยและ
โทษของยาเสพติด 
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีส่วนร่วม
กิจกรรม นำไปสู่การ
ปฏิบัติ การป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และโรคเอดส์ ได้
อย่างถูกต้องท้ังตนเองและ
ชุมชน         
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
นักเรียนแกนนำป้องกัน 
เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
อบายมุข ในสถานศึกษา 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
1.3 กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียน 
2.2 กิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติด 
2.3 กิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวันสำคัญเก่ียวกับ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
2.4 ตรวจปัสสาวะนักเรียน  
2.5 กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

(C) 3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
(A) 4.สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้  

1.นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จำนวน 900 คน  
2. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงโทษของ
อบายมุขและสาร
เสพติดทุกประเภท
และสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 
 

400 11,850 - 1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน 
2.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถาน ศึกษากำหนด 
มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงโทษของอบายมุข
และสารเสพติดทุก
ประเภทและสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
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โครงการ 5.8     โรงเรียนวิถีพุทธ/วันสำคัญทางศาสนา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    6 สิงหาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 2.1  การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรม 
พิธีกรรมทางศาสนา 
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 
2.เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตท่ีดี ยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานติดต่อ
ประสาน งานกับวัดอนุภาษกฤษฏาราม 
เพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรม 
2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2.2 ทำหนังสือ แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
2.3 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.การประเมินผลกิจกรรม 
4.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
นับถือศาสนาพุทธ 
จำนวน 180 คน      
2.ร้อยละ 90  ของ
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นคนดี มี
จิตสาธารณะและ
สามารถนำความรู้ใน
เรื่องพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 

- 3,800 - 1.จำนวนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนได้พัฒนาจิตใจ
และปฏิบัติตามคำ
สอนของ
พระพุทธศาสนา 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม/
งานนโยบาย จุด
เน้นฯ 
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โครงการ 5.9     สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรับช่ัน (โรงเรียนสุจริต) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ตลอดปีงบประมาณ 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ,  มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2   1)การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรรู้และเข้าใจถึงการ
ป้องกันทุจริตในสถานศึกษา 
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของทุกผ่ายงาน 
2. เพื่อให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานการดำเนินการ
ป้องกันทุจริตในสถานศึกษา
ได้ 
3. พื่อให้ครู นักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและให้ความ 
สำคัญต่อการต่อต้านทุจริต
ในสถานศึกษา 

1.การวางแผน 
1.1 ศึกษาการเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 
2. การดำเนินกิจกรรม  
2.1 จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันทุจริตในสถานศึกษา ( 2 จุด ) 
2.2 เชิญวิทยากรจาก ปปช.จังหวัดภูเก็ต 
ให้ความรู้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา
และแกนนำนักเรียน เรื่องการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
2.3 เตรียมประเมินโรงเรียน สพฐ.ใส
สะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 
3. ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
4.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 65 
คน นักเรียน 900 
คน 
2. เพื่อให้ครู
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รู้และเข้าใจ 
สามารถตรวจสอบ
การดำเนินการใน
สถานศึกษาและ
เห็นความสำคัญต่อ
การต่อต้านทุจริต
ในสถานศึกษาได้ 

3,000 - - 1. ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90 
2. ร้อยละ 90  ของ
ครูบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนมี
ความรู้การต่อต้าน
ทุจริตได้เป็นอย่างดี 
3. โรงเรียนได้รับผล
ประเมินโรงเรียน 
สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปช่ัน 
ถึงร้อยละ 70 

งานโรงเรียน
สุจริต โครงการ
พิเศษ 
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โครงการ 5.10     โรงเรียนปลอดภัยด้วยการใส่ใจผู้เรียน  (โรงเรียนคุ้มครองเด็ก) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    สิงหาคม  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  ท่ี กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. สร้างความปลอดภัย
และความเช่ือมั่นกับ
องค์กรให้เกิดข้ึนกับ
นักเรียนและบุคลากร 
2. เพื่อช่วยเหลือ  
ป้องกัน และ ดูแลความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดี
ให้กับบุคคลากรตาม
มาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 

1. สำรวจจุดอับ จุดเส่ียงและความ
ปลอดภัยต่างๆ 
2. จัดทำป้ายจุดรวมพล จุดเส่ียง จุดห้าม 
ต่าง ๆ 
3.อบรม ฝึกซ้อม การเฝ้าระวัง 
เตรียมพร้อมการรับมือภัยพิบัติ 
4. ประเมินผล/รายงานผล 
 

1. นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษากะทู้วิทยา 
จำนวน 900  คน 
2.นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนกะทู้
วิทยา ร้อยละ 90 มี
ความรู้และเข้าใจ 
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ 
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ได้มีประสิทธิภาพ 

5,000 19,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. อาคารต่าง ๆ 
ได้รับการพัฒนาและ
ทำป้ายบอก  ทุก
อาคาร  
2.นักเรียน  ครูและ
บุคลากรโรงเรียนกะ
ทู้วิทยา  ร้อยละ  90  
ได้ร่วมใช้ป้ายบอกจุด
เส่ียงต่าง ๆ ของ
โรงเรียนสร้างความ
ปลอดภัยให้กับ
ตนเอง 

งานโครงการ
พิเศษ/โรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 

24,800 
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โครงการ 6.1     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้มีการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง,
สมาคมผู้ปกครองและ
ครูอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
2. เพื่อให้เครือข่าย
ผู้ปกครอง, สมาคม
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
1.3 กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเลือก
เครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ัน 
2.2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ,สมาคม
ผู้ปกครองและครู 
(C) 3.ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
(A) 4. รายงานผลการประขุมผู้ปกครอง 

1. มีการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง ,
สมาคมผู้ปกครองและครู
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง      
2. เครือข่ายผู้ปกครอง, 
สมาคมผู้ปกครองและครู
มีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. ประชุมอย่างน้อย 
2 ครั้งต่อป ี
2. เครือข่ายผู้ครอง
และสมาคม
ผู้ปกครองฯ   
มีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการศึกษา
ของโรงเรียน 

งานสมาคม/
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 
งานกิจการ
นักเรียน 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานหลักท่ี 6 : พัฒนาภาคีเครือข่าย และเสรมิสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอก 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 82 
 

 
 
 
โครงการ 7.1     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มีนาคม – กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.3 พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
ท้องถิ่น ตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้นของ
ต้นสังกัด 
2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระฯ หลักสูตร
สถานศึกษา และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรให้มี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

(P) 1. ข้ันวางแผน 
1.1 วิเคราะห์ผลการสำรวจความต้องการ/
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โรงเรียน ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
1.2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
(D) 2. การดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 ครูประจำวิชา จัดทำ/ออกแบบ
กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 จัดการเรียนการสอนตามท่ีออกแบบ 
(C) 3.สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร 
(A) 4.สรุป  รายงานผล   

1.มีหลักสูตร 8 
กลุ่มสาระฯ/
หลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ท่ีมี
คุณภาพ 
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู มี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

- - - 1. เอกสารการ
ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร (หลักสูตร 
8 กลุ่มสาระฯ/
หลักสูตรกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู มี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

งานพัฒนา
หลักสูตร/
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานหลักท่ี 7 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 83 
 

 
 
 
 

โครงการ 8.1     ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการเรียนภาษาไทย 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่ือ
และใช้ส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน ให้
เพียงพอ และทันสมัย 
 3. เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางการเรียน
ภาษาไทยให้น่าสนใจ
มากขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 สำรวจส่ือการเรียนการสอนท่ีต้องการซ่อม  
1.3 วางแผนกิจกรรมในโครงการ 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ซ่อมแซม ตรวจ
สภาพความพร้อมใช้งานของส่ือท่ีซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว 
2.2 จัดซื้อ จัดหาส่ือภาษาไทยเพิ่มเติม 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการใช้ส่ือของ
ครู ประเมินประสิทธิภาพการใช้ส่ือ 
(A) 4. สรุปรายการวัสดุ ส่ือ ท่ีจัดซื้อ ซ่อมแซม 
รวมงบประมาณท่ีใช้   

1.มีส่ือ นวัตกรรม
เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนครบทุก
เนื้อหาในรายวิชา
ภาษาไทย 
2.ใช้ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับเนื้อหาท่ีสอน 
คิดเป็นร้อยละ 80   

5,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. จำนวนส่ือ
เทคโนโลยีท่ีจัดหา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
2. ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรม
ในการจัดการเรียน
การสอนท่ีน่าสนใจ 
3. มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ภาษาไทยท่ีสวยงาม
น่าสนใจเหมาะ
สำหรับนักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานหลักท่ี 8 : จัดหาและพัฒนาสื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 84 
 

โครงการ 8.2      ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้แนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม-มิถุนายน 2564  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ วางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้งานแนะแนวให้
น่าสนใจมากขึ้น 
 

(P) 1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนจัดกิจกรรม 
(P) 2.ขั้นลงมือปฏิบัติ    
กิจกรรมท่ี 1  การปรับปรุง ซ่อมแซม  
-สำรวจส่ือการเรียนการสอนท่ีชำรุด   
-จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมส่ือเก่า 
-ดำเนินการซ่อมแซม ตรวจสภาพความ
พร้อมใช้งานของส่ือท่ีซ่อมแซมแล้ว 
กิจกรรมท่ี  2  การจัดซื้อ จัดหาส่ือ 
-สำรวจส่ือการเรียนการสอน 
-ดำเนินการจัดซื้อส่ือเพิ่มเติม 
(D) 3. ขั้นตรวจสอบ   
-ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
-ติดตามการใช้ส่ือในการเรียนการสอนของ
นักเรียน 
(A) 5. รายงานโครงการการสรุปและ
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1.มีส่ือนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนครบทุก
เนื้อหาในงานแนะ
แนว 
2. ใช้ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับเนื้อหาท่ีสอน 
คิดเป็นร้อยละ 80  
 

4,725 - - 1. จำนวนส่ือ
เทคโนโลยีท่ีจัดซื้อ 
จัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
2. ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีน่าสนใจ 

งานแนะแนว 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 85 
   

 
 
 
โครงการ 9.1     พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง 
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
สาธารณูปโภค และ
ส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 สำรวจอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 
1.2 รวบรวมข้อมูลการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีในปีท่ีผ่านมา 
1.3 ประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนา
สถานท่ีในโรงเรียน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
2.2 ซ่อมแซมอาคาร 1,2 และอาคารอื่นๆ 
2.3 จัดจ้างทำเวทีน๊อคดาวน์ 
(C) 3.ประเมินความสำเร็จของการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
(A) 4.สรุปผลและรายงานผล   

1.บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนกะทู้วิทยา
ในปีการศึกษา 
2563 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนกะทู้วิทยา
ในปีการศึกษา 
2563 มีความสุขกับ
การทำงานใน
หน่วยงานนี ้

134,800 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. การสร้าง ปรับปรุง 
และพัฒนามี
ความสำเร็จ 
2.อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมมีความ
สมบูรณ์ และเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
3. ครู นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ 
 
 

 
 

 

งานอาคาร
สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานหลักท่ี 9 : พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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โครงการ 9.2      ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 
3. เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. เพื่อบำรุงรักษา
คุรุภัณฑ์และวัสดุ
ประกอบฝ่ายงานต่างๆ
ภายในโรงเรียน 

1.ประชุมวิเคราะห์แผนงานและระบบงาน
แต่ละด้านแต่ละฝ่าย 
2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานโครงการ 
3.ดำเนินงานตามโครงการ 
  -กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 
  -แบ่งแยกระบบงานออกเป็น 3 ส่วน  
  ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา 
4.ประเมินผลการปฎิบัติงาน 
5.รายงานผล 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจำนวน 
900 คน มีระบบ
สาธารณูปโภคมี
คุณภาพพร้อมใช้ 
2. มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดี
สะดวกและ
ปลอดภัยมั่นคง
แข็งแรงผู้ใช้พึง
พอใจ 

30,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาร้อยละ 80
มีระบบ
สาธารณูปโภคมี
คุณภาพพร้อมใช้ 
2. ร้อยละ 90 มี
ระบบสาธารณูปโภค
ท่ีดีสะดวกและ
ปลอดภัยมั่นคง
แข็งแรงผู้ใช้พึงพอใจ 

งานอาคาร
สถานท่ี 
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โครงการ 9.3     เรารักโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เป็น
โรงเรียนปลอดขยะ 
2.เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 วางขอบข่ายภาระงาน 
1.2 สำรวจและจัดกำหนดเวลาดำเนินงาน 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 มอบหมายนักเรียนแต่ละห้องพัฒนา
พื้นท่ีรับผิดชอบตามท่ีแบ่ง 
2.2 ทำคอกใส่ใบไม้ท่ีนักเรียนกวาด 
2.3 นำใบไม้มาทำปุ๋ยหมักในคาบชุมนุม 
2.4 ประกวดส่ิงประดิษฐ์รีไซเคิล 
2.5 ตกแต่งบริเวณโรงเรียน 
2.6 ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม ้
2.7 จัดสวนหย่อมตามจุดต่างๆ 
(C) 3.ประเมินความสำเร็จของโครงการ 
งานต่างๆท่ีดำเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจำนวน
900 คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
98 เข้าร่วมกิจกรรม 

32,500 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนโรงเรียนกะทู้
วิทยาเข้าร่วม 
2. ภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนมีความ
สะอาด ร่มรื่น ใน
ระดับ ดีมาก 

งานอาคาร
สถานท่ี 
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โครงการ 9.4     พัฒนาห้องภูมิศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ห้องภูมิศาสตร์ใน
สถานศึกษาให้สมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 
 

1. สำรวจพื้นท่ีเพื่อวางผังห้อง 
2. การดำเนินกิจกรรม 
 2.1 จัดซื้อส่ือและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 2.2  ติดต้ังพัดลมติดเพดาน 
 2.3 อุปกรณ์อื่นๆ 
3. การเปิดใช้ห้องภูมิศาสตร์ 
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จำนวน 
900 คน  
2. นักเรียนร้อยละ 
90 เข้าใช้ห้อง
ภูมิศาสตร์ในการ
เรียนรู้ตามรายวิชา
สังคมศึกษา และ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 
และโรงเรียนมี 
แหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 

3,750 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1.ห้องภูมิศาสตร์
พร้อมเปิดให้เรียนรู้ 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 เข้าเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 
 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
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โครงการ 9.5     เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 //ตลอดช่วงสถานการณ์โควิด-19 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อการจัดเตรียม
ความพร้อมและการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ใน
สถานศีกษา 
2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์โรคไวรัสโค
วิด-19 (อุปกรณ์คัดกรอง
ผู้ป่วยต่างๆ อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด) 
 

1.ร่วมกันวางแผนกระบวนการ วธิีการ 
การใช้งบประมาณ ข้อมูลรอบด้านในการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
โรคโควิด-19 
2.ดำเนินการตามวิธีการท่ีวางแผน 
3.ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4.วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดพัฒนา ปัญหา 
อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
การจัดการเรียนการสอน 
5.แก้ปัญหาท่ีเกิด ปรับปรุง พัฒนา 
6.สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา 900 คน 
ครูและบุคลากร 64 
คน 
2. การจัดเตรียม
โรงเรียนเพื่อ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-
19 มีประสิทธิภาพ
3. เกิดความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนครู 
นักเรียนผู้ปกครอง 
ให้เกิปประสิทธิ 
ภาพสูงสุด 

15,000 - 
 

- 1.จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการดูแล 
2.ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์โควิด-19  

งานงบประมาณ
และงาน
สนับสนุนทุก
งาน 
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โครงการ 10.1     พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1/2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรได้อยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีทันสมัยเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อฝึกประสบการณ์
ตรงให้กับครูและ
นักเรียน 

(P) 1.การวางแผน สำรวจวัสดุ อุปกรณ์
ตามทะเบียนท่ีมีในงานโสตทัศนศึกษา 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้ห้อง และ
ตารางการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ท่ีชำรุด 
2.3 ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้ใช้งานได้ 
2.4 ประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้ห้องโสต
ทัศนศึกษา การขอใช้ห้องและอุปกรณ์ 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการใช้
บริการของครูและนักเรียน 
(A) 4.สรุปผลและรายงานผลประจำปี 

1.บุคลากรภายใน
โรงเรียนกะทู้วิทยา
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ปรับปรุงและ
พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาให้ใช้ได้กับทุก
กิจกรรม  
(100 %) 

159,360 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. บุคลากรภายใน
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้
ใช้บริการงานโสต
ทัศนศึกษา 
2. บุคลากรภายใน
โรงเรียนกะทู้วิทยา 
ร้อยละ 100 ได้ใช้
บริการงานโสตทัศน
ศึกษา 

งานโสตทัศน
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานหลักท่ี 10 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
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โครงการ  10.2       พัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานท่ี 2  ข้อ 2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียน 
ครูผู้สอน และบุคลากร 
ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 
2. เพื่อให้พอเพียงและ
พร้อมต่อการใช้งาน 
 

1.วางแผน และเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.ประชุมคณะทำงาน 
3.พัฒนาระบบและอุปกรณ์ 
4.ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนท้ัง
โรงเรียน จำนวน 
900 คน ครูผู้สอน 
และบุคลากร จำนวน 
70 คน 
2.ร้อยละ 90 
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นและ
เรียนรู้นำเสนอ
ผลงานได้ 

34,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 1.ระบบและอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้
งาน 
 2. ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร ร้อยละ 90   
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นและ
เรียนรู ้

งานระบบ
เทคโนโลยี 
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โครงการ 11.1     พัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เมษายน 2564 – กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์ 
2. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
นำความรู้ท่ีได้มา
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
และหน่วยงาน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาคร ู
1.2 สำรวจข้อมูลการพัฒนาครูปีท่ีผ่านมา 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
2.2 ดำเนินการด้านเอกสารให้ครูเข้ารับ
การอบรม 
2.3 จัดอบรมการพัฒนาครูในโรงเรียน 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการ
อบรมครู และผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
(A) 4.สรุปรายการอบรมของครู รายงาน
ผล รวมงบประมาณท่ีใช้   

1.ครู จำนวน 64 
คน  
2.ครูร้อยละ 90 มี
การพัฒนาตนเอง 

50,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1.จำนวนครูท่ีได้รับ
การพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์ 
2.จำนวนร้อยละของ
ครูท่ีสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้ปรับปรุง
พัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

กลยุทธ์ท่ี 4 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
แผนงานหลักท่ี 11 : พัฒนาและส่งเสริมครใูห้เป็นครูมืออาชีพ 
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โครงการ 11.2      พัฒนาศักยภาพครู (อบรมการใช้เทคโนโลยี) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญฯ , มาตรฐานท่ี 3  3.2) ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้มีการผลิตส่ือ
การเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย และมีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
3. เพื่อยกระดับผลการ
เรียนของผู้เรียน 

1.วางแผน และเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.ประชุมคณะทำงาน 
3.จัดอบรมครูในการจัดทำส่ือการเรียนรู้ 
จำนวน 2 วัน 
4.ประเมินผล/รายงานผล 

1.ครูมีส่ือ 
นวัตกรรมท่ีเพียง
หอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน 
อย่างคนละ 1 
รายการ 
2.ครูใช้ส่ือการสอน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.มีส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพทำให้
ผู้เรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น 
 

30,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1.ครูมีส่ือ นวัตกรรม
ท่ีเพียงหอเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน อย่างคนละ 
1 รายการ 
2.ร้อยละ 90  ครูใช้
ส่ือการสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ร้อยละ 90  ของ
รายวิชา สามารถผลิต
ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ
ทำให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น 

งานระบบ
เทคโนโลยี 
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โครงการ 11.3     สานสัมพันธ์สร้างขวัญกำลังใจ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เมษายน 2564 – กันยายน  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความประทับใจและเจต
คติท่ีดีต่อโรงเรียน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 มอบกระเช้าเย่ียมไข้ให้กับบุคลากรท่ี
เจ็บป่วย 
2.2 มอบการ์ดอวยพรให้บุคลากรในวัน
คล้ายวันเกิด 
2.3 อวยพรปีใหม่ แสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ 
2.4 มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรสำหรับ
บุคลากรท่ีไม่ขาดไม่ลา ไม่สาย 
2.5 เล้ียงส่ง/รับ ครู 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินงาน 
(A) 4.สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

1. ครูและบุคลากร
ทุกคนได้รับการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจ 
2. ครูและบุคลากร
ทุกคนเกิดความ
ประทับใจและมีเจต
คติท่ีดีต่อโรงเรียน 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50,000 
(สวัสดิการ) 

 

1.ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 100 ได้รับ
การสร้างขวัญและ
กำลังใจ 
2.ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 เกิด
แรงจูงใจให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
3.ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 100 เกิด
ความประทับใจและ
มีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 
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โครงการ 11.4     นิเทศภายใน 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    กรกฎาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1 . เพื่อสังเกตและ

ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของคร ู
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) 
3.เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของครูแต่ละ
กลุ่มสาระฯให้มี
ประสิทธิภาพ      
 

(P) 1.ขั้นการวางแผน 
1.1  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วางแผน กำหนดวิธีการ หัวข้อ และจัดทำ
ปฏิทินการนิเทศ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
(D) 2. ข้ันดำเนินการ 
2.1 ประชุมครู ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
วิธีการนิเทศ 
2.2 คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ตาม
ปฏิทิน/บันทึกผลการนิเทศ 
(C) 3.ประเมินผล 
(A) 4. สรุป รายงานผลการนิเทศ 

1. ครูร้อยละ 100  
มีการออกแบบ 
วางแผน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและวัด
ประเมินผลตาม
สภาพจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูร้อยละ 90 
สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ครู 54 คน 
2.ครู มีการออกแบบ 
วางแผน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 และวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง 
3. ครู สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 12.1      อบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    29 เดือนพฤษภาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3.1   ,   มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ความสำคัญของงาน
สภา 
2. เพื่อวางแผนการ
ทำงานของสภา
นักเรียน โรงเรียนกะทู้
วิทยา 
3. เพื่อให้สภานักเรียน 
ได้นำเสนอ โครงการ 
ต่าง ๆ 

1. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
 - ประชุมทีมงานสภา  
 - คัดเลือกแกนนำสภา 
 - ดำเนินการแต่งต้ังสภานักเรียน  
    (เข็มกลัดสภา) 
 - อบรมแกนนำสภานักเรียน 
 - เสนอโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม 
2. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 - ตอบแบบสอบถาม  
 - ประเมินตนเอง 
3. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. แกนนำสภา
นักเรียน ระดับช้ัน 
ม.5 จำนวน 40 คน 
2. แกนนำสภา
นักเรียน สามารถ
วางแผนการทำงาน
ได้มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

8,000 8,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. นักเรียนเข้าร่วม
อบรมแกนนำสภา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จำนวน 40 คน 
2.นักเรียน ร้อยละ 
90 เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของงาน
สภา 
3.ผลงานเชิงประจักษ์
ของงานสภา ร้อยละ 
80 มีประสิทธิภาพ 

งานสภา
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 16,800 

กลยุทธ์ท่ี 5 : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แผนงานหลักท่ี 12 : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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โครงการ 12.2     เยวชนพลข่าว 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มาตรฐานท่ี 1 4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.  เพื่อสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงเรียน จัดกิจกรรม
เสียงตามสาย และการ
จัดทำวิดีทัศน์นำเสนอ
ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 
 2.  เพื่อให้
นักเรียนได้รับความรู้
เรื่องหลักการ
ประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น
และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 3.  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของโรงเรียนสู่ภายนอก 

1.ประชุมวางแผน และเสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 
2. การดำเนินกิจกรรม   
 2.1  จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนและ
ฝึกปฏิบัตินักเรียน จำนวน  40  คน  
ระยะเวลา  2  วัน   
3. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
 

1.นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี1-6 
โรงเรียนกะทู้วิทยา  
จำนวน 40 คน 
2. นักเรียนมีทักษะ
ในการจัดทำ
วิดีทัศน์เพื่อ
เผยแพร่ 
3.นักเรียนสามารถ
พูดส่ือสารและจัด
กิจกรรมเสียงตาม
สายได้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

- 8,600 - 1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู 
และส่ือสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
 3. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 98 
  

โครงการ 12.3     พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ (กิจกรรมชุมนุม) 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    มิถุนายน - กันยายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะ ประสบการณ์
ตามความสนใจ 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ สมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน 
1.2 สำรวจความสนใจของนักเรียน 
1.3 ครูเปิดกิจกรรมชุมนุม 1 ครู 1 ชุมนุม 
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตาม
ความสนใจ  
2.2 ครูท่ีปรึกษาชุมนุมวางแผนการจัด
กิจกรรมร่วมกับนักเรียน  
2.3 นักเรียนร่วมกิจกรรม เรียนรู้ ตาม
ปฏิทิน 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินงาน โดยการนำเสนอ และจัด
แสดงผลงานของนักเรียนแต่ละชุมนุม 
(C) 4.สรุป รายงาน 

1. นักเรียน ม.1 – 
ม.6 จำนวน 900  
คน  
2. นักเรียนมีทักษะ 
สมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 

- 70,000 - 1.จำนวนนักเรียน ม.
1 – ม.6 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุม 
2.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผล
ประเมินกิจกรรม
ชุมนุม ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 99 
  

โครงการ 12.3     บริหารจัดการห้องสมุด 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อจัดห้องสมุดให้มี
ความพร้อมในการ
ให้บริการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้  แสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองและมีนิสัย
รักการอ่าน   
3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนในการ
ใช้บริการห้องสมุด 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 บุคลากรห้องสมุด ประชุม/ วางแผน/
จัดหน้าท่ี     
(D) 2.การดำเนินกิจกรรม 
2.1 จัดกิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุห้องสมุด 
2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิค 
2.3 งานบริการยืม-คืนหนังสือ การอ่าน
และการค้นคว้า 
2.4 จัดกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน 
(C) 3.ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้
บริการห้องสมุดและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
(A) 4.สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
ห้องสมุด 
 

1. ผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จำนวน 900 คน ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้         
2.  ห้องสมุดมีความ
พร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
สพฐ. ระดับ
คุณภาพ ดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและมีนิสัย
รักการอ่าน ร้อยละ  
90 

6,000 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละของ
นักเรียนในการเข้าใช้
บริการห้องสมุด 
2. ห้องสมุดได้
มาตรฐานห้องสมุด
ของสพฐ.  ระดับดีขึ้น
ไป 
3. ความพึงพอใจใน
การใช้บริการ
ห้องสมุด 

งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน : 100 
 

 

 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
     1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
     2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
     3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
     5. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ 
         ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
     6. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
         บุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา  
     7. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     8. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและ 
        เอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
     9. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน  
 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา    
     1. ร่วมวางแผนกำหนดการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
     2. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมในการดำเนินการตามแผนงานของบุคลากร 
     3. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรและทรัพยากรให้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
     4. ร่วมกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
         กระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน 
     5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสู่ชุมชน 
 
บทบาทหน้าที่ของครู             
      1. ร่วมดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
      2. ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 
      3. นำแผนกลยุทธ์ไปใช้  
      4. รายงานและสรุปผลการดำเนินการ 
 

ส่วนที่ 5 
การกำกับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงาน 



 

ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน : 101 
 

บทบาทและหนา้ที่ของผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน          
     1. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน  
     2. ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์  
     3. สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
     4. ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน           
 

บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  
     1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
     2. สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับผู้ปกครอง  
     3. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม  
     4. เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนต่อชุมชน  
 

 

การกำกับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล 
 

แนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. การกำกับติดตาม  
      1.1 จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน  
      1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงาน  
 2. การประเมินผล  
       2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล  
       2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล  
       2.3 ดำเนินการประเมินผล ท้ังก่อนดำเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการ  

 เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานและประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ เพื่อด ู
 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน  

3. การตรวจสอบ   
       3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการท่ีปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา  
       3.2 คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
            อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน  
4. การรายงานผล   
       4.1 รายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการท่ีกำหนด โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
       4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยงานแผนงานฯ 
       4.3 รายงานผลประจำปีการศึกษา เมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติการ โรงเรียนจะแต่งต้ังคณะกรรมการสรุปผลการ 
           ปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงาน ต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไปเพื่อนำไป 
      เป็นข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีต่อไป  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 
 
 

 ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          
                     

 1. ดร. ชัยอนันท์  สุทธิกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธาน 

 2. นายขัมน์  สุขาพันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 3. นายวันชัย  พงษา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 4. พ.ต.ท.อำพลวัฑฒ์  แสงเรือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 5. นายไชยวุฒิ  บุญเอิบ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 6. นายสกุลเลิศ  บัวซ้อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 7. นางสุวิภา  ทองขาว   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 8. นางสมทรง  ประสานสม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  

 9. นายสมบูรณ์  สิทธิวรกุล  ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 

 10. นายกริชติชัย  แก้วแจ่ม  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

 11. นายโกเมน  บุตรเล่ียม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

 12. พระครูโสภณสุตาทร   ผู้แทนพระภิกษุ   กรรมการ 

 13. นายไพโรจน์  ชัยชำนาญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 

 14. นางดวงพร  กุลวรางกูร  ผู้แทนครู   กรรมการ 

 15. นายสนิท   รอดเซ็น   ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนกะทู้วิทยา 



 

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ 
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 

 

1. นายสนิท  รอดเซ็น   ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา  ประธาน 
2. นางดวงพร  กุลวรางกรู  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 
3. นายเกรียงศักดิ์  กุลวรางกูร  ท่ีปรึกษา    กรรมการ  
4. นายเอกชัย  หนูหลง   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งนภา  เล่ือมใส  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ   กรรมการ 
6. นางสาวพนิดา  ดำแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบุคคล   กรรมการ 
7. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์  หัวหน้างานตามนโยบาย จุดเน้น  กรรมการ 
8. นางสาวเอริญญา  มัจฉา  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย     กรรมการ 
9. นางสาวรัชดา  ดำคงแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
10. นายอภิชาติ   สิงห์คีพงศ์     หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ 
11. นางสาวเปียทิพย์  บุญแพง  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นายธีรพล  เพ็ชรสวี   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
13. นายวัฒนา  สุขใส   หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กรรมการ 
14. ว่าท่ี ร.ต.ปกธรรม  เชาวนกฤษณกุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
15. นางนภษร วัชรนนัทกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  กรรมการ 
16. นายวิรยุทธ  ศักดา   หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
17. นางสาวกิติยา  ฆังคะจิตร  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
18. นายธิษณิน  พจน์พัฒนพล  หัวหน้างานสภานักเรียน   กรรมการ 
19. นายปราโมทย์   สุกแดง หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
20. นายชัยยงค์  หวังแต่ธรรม ผู้ช่วยงานแผนงานและสารสนเทศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


