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          คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกะทู้วิทยาได้พิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แล้ว  

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา ครั้งท่ี.............. /..................  
เมื่อวันท่ี............  เดือน....................................   พ.ศ. ......................     ได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาแล้ว  

 
เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ 

 
 
               ลงช่ือ............................................... 
                   ( นายสนิท   รอดเซ็น )  
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา  
   

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

 ( ดร.ชัยอนันท์    สุทธิกุล) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา 
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ค ำน ำ 
 

                    แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563   โรงเรียนกะทู้วิทยา    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ได้จัดท าขึ้นตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 
2563 - 2566)    สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามจุดเน้นของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ภายใน
เล่มได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 บทน า 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ส่วนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

ส่วนท่ี 4 ท่ีมาและการบริหารงบประมาณ/รายละเอียดแผนงานโครงการ 
  ส่วนท่ี 5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
                  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้    เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
หลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง   อาทิ คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนโดยมีความมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง    และสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
     ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บุคลากรโรงเรียน นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ท่ีให้
ความร่วมมือ ค าแนะน าและหวังอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนกะทู้วิทยาต่อไป  ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้  
 
 

        งานแผนงานและสารสนเทศ 



 
ค 

 

       สารบัญ 
    

 หน้า  หน้า 

    
ค าอนุมัติ ก กลุ่มบรหิารวิชาการ  
ค าน า ข    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 27 
สารบัญ ค    คา่ยเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 28 
ส่วนที ่1 บทน า     เปิดบ้านวชิาการ 29 
   ก. ข้อมูลทั่วไป 1    พัฒนานักเรียนเรียนรวม 49 
   ข. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 5    กิจกรรมการเรียนทางไกลช่วง  Covid-19 56 
ส่วนที ่2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการ     พัฒนาระบบกลุ่มบริหารวิชาการ 89 
ประเมนิคุณภาพภายนอก     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 115 
   ก. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 9    นเิทศภายใน 133 
   ข. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 13    พัฒนาศกัยภาพตามความสนใจ (ชุมนุม) 136 
ส่วนที ่3 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา     ศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 137 
   วิสัยทัศน ์ 18    พัฒนาประสิทธิภาพการวัด ประเมนิผล 90 
   พนัธกิจ   18 ภาษาไทย  
   เป้าประสงค ์ 18    วันภาษาไทย/วนัสนุทรภู่ 30 
   แผนงานหลัก 19    อ่านออกเขียนได้งา่ยนิดเดียว 31 
   กลยทุธ ์ 19    ส่งเสริมการสรา้งสื่อ นวัตกรรมภาษาไทย 116 
   ความสอดคล้อง แผนพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน  20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
ส่วนที ่4 ทีม่าและการบริหารงบประมาณ/     ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ์ 33 
รายละเอียดแผนงานโครงการ     นาวาฝ่าวิกฤต 63 34 
   ก. ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ 23    ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิอากาศ ศนูย์อุตุฯ 35 
   ข. รายละเอียดแผนงานโครงการ 24    ศึกษาดูงานสัปดาห์วทิยาศาสตร ์ 36 
   กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูส่ากล 27    เสริมสรา้งสื่อเทคโนโลยี วทิยาศาสตร ์ 128 
   กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารฯ 89 คอมพิวเตอร ์  
   กลยทุธท์ี่ 3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมฯ 116    คา่ยเทคโนโลยี ม.ต้น 44 
   กลยทุธท์ี่ 4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษาฯ 130    คา่ยพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยี ม.ปลาย 45 
   กลยทุธท์ี่ 5 พัฒนากระบวนการฯ ทีเ่น้นผู้เรียนฯ 134    พัฒนาศกัยภาพนักเรียนงาน IoT 46 
ส่วนที ่5 การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลและรายงาน     ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 55 
   บทบาทหน้าที่ของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 138    ซ่อมบ ารงุคอมพิวเตอร์ 127 
   การก ากับติดตาม ประเมนิผล และรายงานผล 139    ผลิตสื่อการเรียนการสอน (อบรมคร)ู 131 
งบสว่นกลาง  คณิตศาสตร ์  
   สนับสนนุสื่อ วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 94    พัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณ 37 
   งานยานพาหนะ 95    คา่ยคณิตศาสตร ์ 38 
   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 99    คา่ยอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรG์SP 39 
   คา่สาธารณูปโภคในสถานศึกษา 100    สรา้งสือ่นวัตกรรมแหล่งเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 117 
    

 



 
ง 

 

       สารบัญ 
    

   หน้า 

    
ภาษาต่างประเทศ  งานลูกเสือ-เนตรนาร ี  
   ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน (English for workplace) 40    เดินทางไกลและอยู่คา่ยพักแรม 59 
    English Fun Fair 41 งานห้องสมดุ  
   ภาษาพลาซ่า 42    บริหารจัดการห้องสมุด 123 
   พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 43 กลุ่มบรหิารทัว่ไป  
สังคมศึกษา     งานพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 91 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  32 งานอาคารสถานที ่  
   คา่ยพทุธบุตร-ธรรมจาริณี 57    พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม  119 
   ฝึกและประกวดมารยาทไทย 58    ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 120 
การงานอาชีพ     เรารักโรงเรียน 121 
   พัฒนาทักษะการงานอาชีพ 47    จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ปรับภูมิทัศน ์ 122 
   สื่อการเรียนและวสัดุฝึกปฎิบัติงานอาชีพ 48 งานโสตทัศนศึกษา  
   เรียนรู้อาชีพในท ู 53    พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนศกึษา 126 
   ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะการงานอาชพี 54 งานกิจกรรมนักเรียน  
   สรา้งแหล่งเรียนรู้ การเพาะเห็ดนางฟ้า 125    วันส าคัญ(สถาบันพระมหากษัตริย์  ) 60 
สุขศึกษาและพลศึกษา     วันส าคัญ (วันข้ึนปีใหม่และวนัเด็กแห่งชาติ) 61 
   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา 72    วันส าคัญ (วันไหว้คร)ู 62 
   คา่ยส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน (กีฬาสี) 73    กิจกรรมแต่งเทียนและแห่เทียน 63 
   กีฬาจังหวัด 74    สานสัมพันธ์ฉันท ์กว. 64 
   คา่ยพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลศิ 75    ปัจฉิมนเิทศ ปีการศึกษา 2563 65 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์  งานกิจการนักเรียน  
   คา่ยส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ(ทัศนศลิป์) 76    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ปฐมนิเทศ) 66 
   คน้ควา้หาดาวศลิปะ 77    เด็กดีศรีกะทู้วทิย์ 67 
   พัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ 78    คา่ยสงเสริมระเบียบวินัย 68 
   พัฒนาศกัยภาพด้านดนตรีไทย 79 งานเครือข่ายผู้ปกครอง  
   พัฒนาศกัยภาพด้านดนตรีสากล 80    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 114 
   พัฒนาการเรียนการสอนด้านวงโย 81 งานสารวตัรนักเรียน  
แนะแนว     อบรมสารวัตรและรองสารวัตร 69 
   ต้นกลา้ ก.ว. 50    เพิ่มประสทิธิภาพงานสารวัตรนักเรียน  129 
   แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 51 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   สรา้งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ (ฝีกงาน รพ.) 52    กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 86 
   คลินิกให้ค าปรึกษา 82    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 87 
   ส่งเสริมการสรา้งสื่อและนวัตกรรมและแหลง่เรียนรู้ 118   
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       สารบัญ 
    

 หน้า  หน้า 

    
งานปอ้งกัน แก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  กลุ่มบรหิารงบประมาณ  
   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 83    พัฒนาระบบบริหารกลุ่มงบประมาณ 92 
งานอนามัย     งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ ์ 93 
   สุขภาพดี ชีวีมีสุข 71    พัฒนางานแผนงานฯ ปีการศึกษา 2563 98 
งานทูบนีัมเบอร์วนั   กลุ่มงานตามนโยบาย จุดเนน้   
   To be No.1  Idols and Dancercise 84    โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 101 
   อบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE 85    คา่ยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 102 
   ห้องศนูย์เพื่อนใจวัยรุ่น 124    คา่ยแกนน านักเรียนพอเพียง 103 
งานสภานักเรียน     คา่ยอาสาพอเพียง 104 
   ส่งเสริมความเป็นไทย  (กิจกรรมหน้าเสาธง) 70    ตลาดนัด Friday 105 
   KTW Footsal League 2020 88    อบรมจัดท าแผนพอเพียง 106 
   ส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกต้ังสภา’64) 134    ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล 107 
   อบรมนักเรียนแกนน าสภานักเรียน  135    โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 108 
กลุ่มบรหิารบุคคล     โรงเรียนสีขาว 109 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคลากร 96    โรงเรียนดีประจ าต าบล 110 
   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 97    เยาวชนจิตอาสาคัดแยกขยะพัฒนาโรงเรียน 111 
   พัฒนาบุคลากร 130    โรงเรียนวิถีพทุธ 112 
   สานสัมพันธ์สรา้งขวัญก าลงัใจ 132    โรงเรียนสุจริต 113 
    

 



 

ส่วนท่ี 1 บทน ำ : 1 
 

 
 
 
    
  ก. ข้อมูลท่ัวไป 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกะทู้วิทยา 
Kathuwittaya School 

ที่ต้ัง 51 หมู่  6 ถนน  วิชิตสงคราม ต าบลกะทู้  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์ 
83120 โทรศัพท์   076-321-311  โทรสาร 076-321312   
website http:// www.kathu.ac.th 

พ้ืนที่ 66 ไร่  1 งาน   50 ตารางวา 
สีประจ าโรงเรียน สีน้ าเงิน    หมายถึง  ความหนักแน่น ความสง่า 

สีแดง       หมายถึง  ความเข้มแข็ง ความอดทน  ความรุ่งโรจน์  มีความเชื่อม่ัน  และมี
ระเบียบแบบแผน 

ตราสัญลักษณ์ 

 

มีอักษร ก.ว. อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยรัศมีของแสงซ่ึงแสดงให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้
ชีวิตรุ่งโรจน์ เจิดจ้าด่ังรัศมีของแสงตอนล่างของตราสัญลักษณ์มีฐานรองรับชื่อของโรงเรียน
ซ่ึงแสดงถึงความม่ันคงของสถาบันสืบไป 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสูส่ากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 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 สื่อสารสองภาษา สร้างสรรค์สังคมโลก 
ค่านิยมองค์กร K  :  Knowledge สร้างองค์ความรู้ 

A  :  Attitude       มีเจตคติที่ดี 
T  :  Teaching  มุ่งม่ันจัดการเรียนรู้ 
H  :  Honour  ด ารงไว้ซ่ึงเกียรติยศ ศักด์ิศรี 
U  :  Unity  มีความเป็นหนึ่งเดียว 
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ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนกะทู้วิทยา  ต้ังตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันที่   25  เมษายน  2518  เป็น

โรงเรียนมัธยมตอนต้นแบบสหศึกษาประจ าอ าเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต  สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ      เป็นที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนหมายเลข  ภก 83   มีเนื้อที่ 66 ไร่  1 งาน  50 ตารางวา ซ่ึง
เดิมเป็นสุสานฝังศพของอ าเภอกะทู้  ต่อมากรมสามัญศึกษาขอให้เป็นที่ต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ า เภอ  
โรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรก  ในปี พ.ศ. 2518  โดยใช้ห้องประชุมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ใน
ปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้น  เป็นที่ท าการสอน โดยมีครูทั้งหมด 4 คน  
นักเรียน  32  คน และลูกจ้างประจ า  1  คน  ต่อมาชาวบ้าน คณะครูและลูกจ้างประจ าได้ช่วยกันก่อสร้าง อาคาร
ชั่วคราวขึ้น  3  ห้องเรียน  ในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนที่ ต้ังอยู่ในปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในวั นที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน  
 ปี พ.ศ.  2525   
 - กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

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

- โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี พ.ศ.  2538     

- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของ
เขตการศึกษา 4 

ปี พ.ศ.  2539    
- โล่เกียรติยศดีเด่นระดับเขตการศึกษา โครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) 

จากกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ                 
- การจัดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ.  2541     
- โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น  ในการพัฒนาตามแนวนโยบายของกรมสามัญศึกษา ระดับเขตการศึกษา 4 
จากส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 4  

ปี พ.ศ.  2543     
- รางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

ปี พ.ศ.  2544     
- ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกเ พ่ื อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

ปี พ.ศ.  2546     
 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
      - โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม และโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 
ปี พ.ศ.  2548     

- ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาร่วมโดย
มุ่งเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะทางภาษาสากลและสื่อสารสนเทศ  

ปี พ.ศ.  2549     
- โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ปี พ.ศ.  2550   
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านมัธยมศึกษา จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

-  โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกและทัศนคติที่ ดี ด้านความยุติธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต  
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้  ตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา  80 พรรษา 

ปี พ.ศ.  2551    
- รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
รองรับการกระจายอ านาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา (จังหวัดภูเก็ต)  โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล 
- รางวัลดีเด่นโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ของกระทรวงศึกษาธิการ  
- รางวัลชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 3 ปีต่อเนื่อง 

ปี พ.ศ.  2552     
- รางวัลเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนต้นแบบการด าเนินกิจกรรมที่ดี โครงการเยาวชน พลยุติธรรมปี 
2552:รู้กฎหมายรักสมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล  

- สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ของ  กระทรวงศึกษาธิการ 

- ประกาศนียบัตรการรักษามาตรฐาน โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2552 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อันดับ 3 ระดับภาค ภาคที่15  ภูเก็ต ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ทั่วไป (มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช.) โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุ
เหลือใช้ ปีงบประมาณ 2552  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค
ที่ 15 ภูเก็ต 

- รางวัล Best Practice Award โครงการเยาวชนยุติธรรม “รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์
สังคมไทย” 

ปี พ.ศ.  2553     
- เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนากรีฑาของชาติ จากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
- ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3D ในระดับเหรียญทอง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ภูเก็ต 

ปี พ.ศ. 2554 
- โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสาม ในระดับดี จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

- โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง จากส านักงาน
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมาตรี 

- รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานระดับดีมาก ด้านเทคโนโลยีสะอาด ตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคที่ 15 ภูเก็ต(มัธยมศึกษา) โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล 
ปี 2554  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2555 
- รางวัลรองชนะเลิศประเภทตามโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) 

ปี พ.ศ. 2556 
- ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2557 
- สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น จากระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2558 
- รางวัลชนะเลิศ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต จากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

-  รางวัลสารคดี ดีเยี่ยมระดับประเทศ โครงการการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. 2559 
- รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2560 
- โรงเรียนน าร่องตามนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ตามโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับเขตพ้ืนที่ 

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

- โรงเรียนชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2562 
- ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ OBECQA  เวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทวงศึกษาธิการ 
- ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีมาก   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ
คุณภาพดีมาก ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดีมาก  

  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ข. ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
1. ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน 

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

นายสนิท รอดเซ็น  ผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน 
 
 

2. สถำนท่ีต้ัง 
51 หมู่  6 ถนน  วิชิตสงคราม ต าบลกะทู้  อ าเภอกะทู้  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. โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 
 

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

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

 -งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานพัสดุ 
-งานแผนงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

กลุ่มบริหาร
บุคลากร

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป
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4. ข้อมูลเก่ียวกับบุคลำกร 
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทต าแหน่ง ในโรงเรียน 

ข้อมูลครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

เพศ 
รวม 

ระดับการศึกษาสูงสุด วิทยฐานะ/อันดับ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ครู
ผช. 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 23 33 56 - 48 8 6 27 13 10 - 
พนักงานราชการ 0  1  1  - 1 -  
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2  4  - 4 - 
ครูพ่ีเลี้ยง 1 - 1 - 1 - 
ครูต่างชาติ 1 1 2 - 2 - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0  1 1  1 - - 
นักกำรภำรโรง 3 2 5 5 - - 
รวมทั้งหมด 31 40 71 6 56 9 6 27 13 10 - 

 
5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี 
   5.1) อาคารเรียน/อาคารประกอบ/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้ภายใน/สนามกีฬา 

ที ่ อาคารเรียน/ห้อง 
จ านวน 

รวม หมายเหตุ ห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติ 

*ห้อง
พิเศษ 

ที่/
แห่ง 

1. อำคำรเรียน 1 8 6 2* - 16 *ห้องพิพิธภัณฑ์,ประชาธิปไตย 

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

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

4. อำคำรเรียน 5 21 - 3 - 24 *ห้องกลุ่มสาระ 

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

6. โรงฝึกงาน - 4 - - 4  

7. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ - 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. ห้องโสต - - 1 - 1 *อาคารวิทยาศาสตร์ 

13. ห้องสมุด - - 1 - 1 *อาคาร 3 

14. โดมอเนกประสงค์ - - - 1 1  

15. สนำมฟุตบอล - - - 1 1  

16. ลำนกีฬำ - - - 1 1 *อาคาร 5 
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     5.2) ห้องน้ า 

ที ่ อาคาร 
ครู 

(ห้อง) 
นักเรียน (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 

 
6. ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียน 
  6.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 

2560 2561 2562 แนวโน้มใน
อนำคต นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 229 7 271 8 206 6 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา

ตอนต้นมีแนวโน้ม
ลดลง 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 229 7 225 7 254 8 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 267 8 208 7 211 7 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 725 22 704 22 671 21 
 

  6.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 

ระดับชั้น 
2560 2561 2562 แนวโน้มใน

อนำคต นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 130 4 160 4 147 4 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอน
ปลายมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 130 4 125 4 153 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 104 3 121 4 106 4 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 364 11 406 12 406 12 
 

7. หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
7.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. สอวน. 
 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
 หลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 7.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรคณิต – ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
 หลักสูตรคณิต – ภาษาอังกฤษ – เทคโนโลยี 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ – 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 
 นักเรียนมีพ้ืนฐานทางการเรียนใกล้เคียงกัน ซ่ึงง่ายต่อ

การจัดการ 
 หน่วยงานในชุมชน ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่าง

ดี 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี และ 

หลากหลาย  
 ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และ มีส่วนช่วย

ในการดูแลนักเรียน 

 ผู้ปกครอง ในชุมชนนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่เป็น
ที่นิยม 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาให้กับบุตรน้อย 
 สภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนไม่สมวัย 

 

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

 นโยบายของต้นสังกัดมีความชัดเจน สอดคล้องความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 ภาคส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 นโยบายของโรงเรียน มีโครงการส่งเสริมการสร้าง

อาชีพและการท่องเที่ยว 
 นโยบายของรัฐสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่

นักเรียน 
 นักเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการการเรียนรู้จาก

งบประมาณของเทศบาล 
 นโยบายเรียนฟรีช่วยลดความเหลื่อมล้้าและยังเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
 ให้การสนับสนุนการพัฒนาครู / นิเทศติดตามการจัด

การศึกษา 

 การบังคับใช้กฏหมายต่อการศึกษาภาคบังคับ  
 กฏหมายไม่เอ้ือต่อการอบรมบ่มนิสัยของนักเรียน 
 มีนโยบายที่มีความเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อการ

จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 กฏหมายท้องถิ่น ไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนงบประมาณ

โรงเรียน 
 การใช้หนังสือตามนโยบายเรียนฟรีไม่เอ้ือต่อการ

บริหารของโรงเรียน 

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

 มีสถานประกอบการที่รองรับการประกอบอาชีพ 
 ที่หลากหลายในพ้ืนที่เขตบริการ ส่งผลให้ชุมชนมี

รายได้ดี  
 

 ค่าครองชีพในพ้ืนที่อยู่ในระดับสูง 

 

 

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

 วัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความโดดเด่น เช่น ประเพณีถือศีลกินผัก 
 ประชากรในพ้ืนที่มาจากหลากหลายภูมิภาคส่งผลให้เกิด

ความสามัคคี มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ท้า
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม 
 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ซ่ึงอยู่ใน
สังคมที่มีแหล่งอบายมุข ส่งผลให้ครอบครัวแตกแยก มีการ
ย้ายถิ่นฐาน 

 

 

5. ด้านเทคโนโลยี ( Technological : T ) 
โอกาส อุปสรรค 

 ระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรองรับการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ส่งผลดีต่อการพัฒนาในทุกระดับ 
 

 การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือ เนื้อหา ที่ไม่
พึงประสงค์จ้านวนมาก  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายใน 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 

ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 
 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ

ชัดเจน 
 ครูและบุคลากรทุกคนได้รับมอบหมายงาน

ตามค้าสั่ง ซ่ึงครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 

 ภาระงานฝ่ายบริหารทั่วไป มีมาก 
 ขาดผู้ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการ

โรงเรียน ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ในบางเรื่อง 

 ขอบเขตการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และยังไม่
สามารถประเมินผลได้ 

 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
 

 

2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 

 กลยุทธ์ขององค์กรสนองนโยบายและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ 
 โครงการและกิจกรรมภายนอกเข้ามาเสริม 

สนองต่อกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ 
 ท้า MOU กับหน่วยงานภายนอก เสริม 

กลยุทธ์และเป้าประสงค์ 
 การปฏิบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

 ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 บางโครงการหรือกิจกรรมไม่สามารถวัดผล

ที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ บางโครงการไม่ได้
ด้าเนินการ 

 ความร่วมมือในการด้าเนินการยังไม่ดีพอ 

 

3. ด้านระบบในการด้าเนินงาน (Systems) 
ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 

 มีระบบการเรียนรู้ 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

4. แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 

 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 บริหารจัดการแบบกัลยาณมิตร 

 การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างขวัญก้าลังใจ 
 เป้าหมายการท้างานไม่ชัดเจน 
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5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์ (Staff) 
ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 

 ครูและบุคลากรมีทักษะตรงตามวิชาที่สอน 
 มีการอบรมพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ 
 มีความรับผิดชอบ และร่วมมือในงานที่ได้รับ

มอบหมายตามค้าสั่ง 
 

 ครูและบุคลากรยังขาดความมุ่งม่ันในการพัฒนา
ตนเอง 

 สมาชิกในองค์กรส่วนใหญ่พ้านักอยู่ต่างพ้ืนที่ 

 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 
ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 

 ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตรงตามสาระ 

 ครูและบุคลากรมีความสามารถในการเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ได้ดี 

 ครูและบุคลากรมีความสามารถทางด้านภาษา 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์  งานช่าง กีฬา 
และเทคโนโลยี  
 

 ทักษะในการสร้างและพัฒนาสื่อทางด้าน
เทคโนโลยี 

 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
 ทักษะอาชีพด้านการเกษตรและคหกรรม 

 

7. ด้านค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) 
ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นส้าคัญที่เป็นจุดอ่อน 

 ครูและบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
 ครูและบุคลากรท้างานด้วยความมุ่งม่ัน สร้าง

บรรยากาศในการท้างานที่ดี รวมถึงเคารพความ
คิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานเสมอ (friendly) 
 

- 
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ข. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ... ระดับคุณภาพดีมาก   
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ... ระดับคุณภาพดีมาก  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ... ระดับคุณภาพดีมาก  

 
จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดท้าโครงงานเพ่ือรักษาความสะอาด
และกิจกรรมจิตสาธารณะเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  เช่น จิต
อาสาสานสามัคคี (เก็บขยะที่สะพานหินและสวนสาธารณะ) จิตอาสาพัฒนาวัด (พัฒนาวัดเก็ตโฮ่ และพ้ืนที่
โดยรอบส้านักงาน สกสค. ภูเก็ต) คาราวานเด็กดีจิตอาสา (ร่วมพัฒนาเทศบาลต้าบลราไวย์ และชุมชนโดยรอบ ) 
เป็นต้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนได้จัดท้าโครงงานคุณธรรม เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม สร้างสรรค์วินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์ราชัน ได้ด้าเนินการโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการด้าเนินงาน ดังนี้ ทุกข์ พบว่าผู้เรียน
โรงเรียนกะทู้วิทยาขาดระเบียบวินัยในตนเอง เช่น เข้าแถวไม่เป็นระเบียบ เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน วางกระเป๋า
ไม่เป็นระเบียบ ไม่ทิ้งขยะลงถังขยะและกินขนมในห้องเรียน สมุทัย เม่ือวิเคราะห์และสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ขาดระเบียบวินัย ในตนเองของผู้เรียน พบว่า เป็นปัจจัยในตัวบุคคล ปัจจัยด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้าน
ครอบครัว นิโรธ คณะผู้จัดท้าโครงงานจึงได้ประชุมหารือเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยใน
ตนเองได้จัดกิจกรรม ๓ กิจกรรมดังนี้  ๑ กิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม ๒ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร - พุทธจาริณี  
๓ กิจกรรมลดแลกแยกขยะ มรรค ได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองโดย กิจกรรมอบรม
โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธจาริณี กิจกรรมลด แลก แยกขยะ มี ๓ กิจกรรมย่อยได้แก่ ขวด
น้้าแลกรอยยิ้ม (แลกขวดน้้า) ถังขยะที่สดใสเอาใจใส่ธรรมชาติ (จัดท้าถังขยะจากขวดน้้าพลาสติกใส) แยกขยะให้
ถูกสีเพ่ือชีวิตที่สดใส (จัดการอบรมการแยกขยะให้แก่ผู้เรียน) ผลการด้าเนินงานพบว่า ผู้เรียนสามารถน้าสิ่งที่ได้
จากการอบรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ สามารถแยกทิ้งขยะลงถังได้อย่างถูกต้อง มีวินัยต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับภาคปี ๒๕๖๒ ผ่านระดับมาตรฐาน ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

๒. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ ผ่านการเรียนรู้โครงงานอาชีพ มีการศึกษาเรียนรู้อาชีพต่างๆ ที่
สนใจ เช่น มัคคุเทศก์ ธุรกิจการบิน โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องการออกแบบด้วย Google sketch Up ดีไซเนอร์
น้อย การขายของออนไลน์ เชฟ เสริมสวยสร้างรายได้ การออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบภาพโดยใช้โปรแกรม Sli3r ส้าหรับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ผลิตชิ้นงานเป็นพวงกุญแจ
การ์ตูน โมเดลตัวละคร และพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อนลงบนวัสดุต่างๆ เช่น แก้ว เสื้อ หมวก สามารถ
น้าไปจ้าหน่ายในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา และงานถนนคนเดินของเทศบาลต้าบลกะทู้ สร้างรายได้ให้กับ
ผู้เรียน เป็นต้น อีกทั้งผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน (English for Work Place) 
โดยผู้เรียนชั้นมัธยมปีที่ ๕ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ไปฝึกงานเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เช่น โรงแรมและร้านอาหารในอ้าเภอกะทู้เป็นเวลา ๔๕ วันและประเมินผลการฝึกงานของผู้เรียนใน
เทอมถัดไป โครงการฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล สนับสนุนให้ผู้เรียนแผนวิทย์-คณิต ได้ฝึกงานในโรงพยาบาล
ป่าตอง เป็นต้น  
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษาผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ OBEC QA เวที

ศักยภาพโรงเรียนสากล ระดับชาติ (World Class Standard School Symposium) ครั้งที่ ๓ กลุ่มภูมิภาคที่ ๔ 
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้บริหารร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนศิษย์เก่า เพ่ือ
วางแผนร่วมแก้ปัญหา เน้นการสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ผู้เรียนเรียนรวม จัดท้าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท้ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการสนับสนุนจากส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต จากการด้าเนินงานตามโครงการส่งผลให้มีหลักสูตรการศึกษาส้าหรับมัธยมศึกษาตอนต้นจ้านวน ๕ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านทักษะอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะด้านอาชีพที่จะสามารถน้าไปใช้ในการศึกษาต่อหรือน้าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

๒. สถานศึกษามีการด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็น
การฝึกวินัยให้กับผู้เรียนโดยตรง จนสถานศึกษามีความสะอาด สวยงามและปลอดขยะ ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการขยะมากมายจากหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนกะทู้วิทยาได้รับคัดเลือก รางวัล Best Practice ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC Zero 
Waste School) ในระดับภูมิภาค โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน ประเทศไทยไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร ๒๕๖๐” เม่ือ กันยายน ๒๕๖๐ จากส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนกะทู้วิทยาจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School ระดับภาคปี ๒๕๖๒ ผ่านระดับมาตรฐาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้น  

๓. สถานศึกษาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เม่ือวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอกมาจนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข ๔ มิติ ลงสู่แผนการจัดการเรียนการทุกสาระ
ทุกระดับชั้น เช่น ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูจาก
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ในด้านการจัดท้า OBECQA และด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุโส๊ะ อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
โรงเรียนมัธยมแห่งชาติยาวี/มัธยมแห่งชาติอยู่ไหนอาเชะ จากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐  
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ครูทุกคนได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ

ของตนเอง เกิดเป็นความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เช่น 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบตรา-ซีเอส โมเดล (T-Talk การต้ังค้าถาม R-Research การหาข้อมูล A-
Action การลงมือท้า C-Check การตรวจสอบ S-Share การแบ่งปัน) การจัดกิจกรรมแบ่งปันการเรียนรู้แบบ  
TREE-Design Model กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
Flipped classroom เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวะวิทยา การจัดการเรียนรู้แบบ Swich 
Model กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย รูปแบบการเรียนรู้อนุพลโมเดล (Anupol’s Model) การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสู้ประชาคมสังคม ASEAN ในยุค ๔.๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของกลุ่มบริหารวิชาการ Teams-D model เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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) การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบ APPLE MODEL (A-Account P-
Practice P-Present L-Learning &Share E-Evaluate) เป็นต้น  

๒. ครูทุกคนจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญสอดแทรกบูรณาการด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลัก ๓ ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง) ๒ เง่ือนไข (ความรู้ คุณธรรม) ๔ มิติ (วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม) เช่น หน่วย
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง การสร้างและส้ารวจการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต  
(GSP3) หน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคโนโยลีชีวภาพเก่ียวกับพืช (วิทยาศาสตร์) หน่วยการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน
เพ่ือการคมนาคม หน่วยการเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการตัดสินใจด้วยเสมอ  
 
จุดท่ีควรพัฒนา  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
๒. การเพ่ิมเติมหลักสูตรเสริมเก่ียวกับงานอาชีพให้หลากหลายยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. สถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยควรก้าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับสูงสุด TQA 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  

๒. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานอาชีพให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นและ
ให้โอกาสผู้เรียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อมีความรู้และความสามารถที่จะน้าไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เช่น 
หลักสูตรด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและโภชนาการ หลักสูตรการโรงแรม และหลักสูตรเทคนิคการ
สื่อสาร เป็นต้น  

ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๓ ปี  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีการด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและมีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรใช้สื่อ
เทคโนโลยีร่วมกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นไม้ QR Code” โดยจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เช่น ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับผิดชอบจัดท้า QR Code เก่ียวกับลักษณะพันธุกรรม
พืชแต่ละชนิดที่มีอยู่ในสถานศึกษา โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและสรุปเป็นเนื้อหาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องก่อนน้าไปติดที่ต้นไม้ จัดให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สแกน QR Code และ
จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพืชชนิดนั้นๆ พร้อมสืบทั้งค้นข้อมูลเพ่ิมเติมในแง่มุมที่ตนเองสนใจส่งครูที่ปรึกษา  
ทั้งนี้ในการจัดท้า ต้นไม้ QR Code และการบันทึกสรุปข้อมูล ผู้เรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมอย่างน้อยอย่างน้อย
อาทิตย์ละ ๑ ชิ้นงาน ตลอดปีการศึกษา เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทุกคนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญอย่าง
หลากหลายอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคน Teacher Sar (T-sar) ที่ถูกต้อง ตรง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและของสถานศึกษา จัดให้บันทึกผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน้ามาใช้ประกอบใน Teacher Sar (T-sar) ของตนเองได้ครบถ้วน  
ถูกต้อง ตรงประเด็นและสามารถน้าผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ก่อนน้าข้อมูลจาก Teacher Sar (T-sar) ของครู
ทุกคนในแต่ละหมวดสาระการเรียนรู้มาสรุปรวมเป็น Department sar (D-sar) และใช้ข้อมูลจากทุกหมวดสาระ
วิชาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report-sar) 
ต่อไป และน้าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

สถานศึกษาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เม่ือวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๖ และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับ
หน่วยงานภายนอกมาจนถึงปัจจุบัน สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข ๔ มิติ 
ลงสู่ทุกสาระ ทุกระดับชั้นและทุกกิจกรรมของสถานศึกษาทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ด้ารงตนด้วยความพอประมาณ สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับ
หลักปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง มีสถานศึกษาอ่ืนเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย ศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในด้านการจัดท้า OBECQA และ
ด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนสุโส๊ะ อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
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การสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมแห่งชาติยาวี/
มัธยมแห่งชาติอยู่ไหนอาเชะ จากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ อีกทั้งบุคลากรของสถานศึกษาได้รับเชิญเป็น “ครูแกนน้า” และ
เป็นวิทยากรในการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอ่ืนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณและ
หน่วยงานอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีการขยายผลของผู้เรียนวิทยากรแกนน้าและเครือข่ายผู้เรียน
แกนน้า เช่น วิทยากรโครงการค่ายผู้เรียนแกนน้าพอเพียง จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่โครงการตามแนว
พระราชด้าริลุ่มน้้าปากพนัง จัดกิจกรรมและให้ความรู้ผู้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
โรงเรียนบ้านบางทอง โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ ในกิจกรรม Open House ๖๐ ณ 
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดท้าแผนการ
จัดการฐานการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข ๔ มิติ มีการถ่ายทอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากครูที่มากด้วยประสบการณ์ส่งต่อให้ครูรุ่นใหม่ที่พร้อมใส่ใจเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความเข้าใจในฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว จึงสามารถเข้าใจในหลักการ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข ๔ มิติ ได้
เป็นอย่างดี สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด้ารงชีวิตประจ้าวันของตนเองได้ 
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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 ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
10. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 

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

 
 
 
 
 
 

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. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
 

กลยุทธ ์(Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้     
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ความสอดคล้อง //  แผนพัฒนาคุณภาพ : มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยาปีการศึกษา 2563 

 

 

พันธกิจ   
Mission 

เป้าประสงค์  
Goal 

แผนงานหลัก  
Plan 

กลยุทธ ์
Strategy 

มาตรฐานการศึกษา 
Educational Standard 

ค าอธิบาย 
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 

ค าอธิบาย 
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  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
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  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
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 พัฒนาวิชาการเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

6. จัดหาสื่อและนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

6. โรงเรียนมีสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

8.จัดหาและพัฒนาสื่อ 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 

3.พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้     
 

มาตรฐานที่ 2   
2.5 สถานศึกษาจัดสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

7. พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

7. โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9.พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

3.พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้     
 

 



ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา : หน้า 22 
 

พันธกิจ   
(Mission) 

เป้าประสงค์  
(Goal) 

แผนงานหลัก  
(Plan) 

กลยุทธ ์
Strategy 

มาตรฐานการศึกษา 
Educational Standard 

ค าอธิบาย 
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 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

 

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
พัฒนาศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

9. ครูมศีักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

11. พัฒนาและส่งเสริมครูให้
เป็นครูมืออาชีพ  

4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ 
 

มาตรฐานที่ 2   
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่
ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพ มี
ความเจริญก้าวหน้า สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีและมี
องค์ประกอบ 3I คือ การสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspiration) 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะสื่อสาร (IT 
& Communication skills) 
และการออกแบบการเรียนรู้
(Instructional design) 

10. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

10. ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

12. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5. พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบรหิารงบประมาณ : 23 
 

 
 
 
 

  ตอน ก. ประมาณการที่มาและการบริหารงบประมาณ 
            ตารางที่ 1 ประมาณการแหล่งท่ีมาของเงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทงบประมาณ 
นักเรียน รวมงบประมาณ รวมทั้งส้ิน 

ระดับ จ านวน(คน) อัตรา/หัว(บาท) (บาท) (บาท) 

เงินอุดหนุน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 600 3,500 2,100,000 

3,701,000 มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 3,800 1,520,00 

ยอดยกมาจากปี 2562 - - 81,000 

เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 600 880 528,000 

908,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 950 380,000 

เงินรายได้สถานศึกษา 

บกศ. มัธยมศึกษาตอนต้น (80%) 600 1,800 604,800 

1,752,800 บกศ.มัธยมศึกษาตอนปลาย (80%) 400 2,000 448,000 

เงินสนับสนุน จากเทศบาลเมืองกะทู้ - - 700,000 

          รวมทั้งสิ้น 6,361,800 
   หมายเหตุ 1 : เงินบ ารุงการศึกษาเก็บได้ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน  
   หมายเหตุ 2 : เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้เพ่ือการจ้างครูภาษาต่างประเทศ 2 คน   
 
 

ส่วนที่ 4 
ที่มาและการบริหารงบประมาณ/รายละเอียดแผนงานโครงการ 

 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบรหิารงบประมาณ : 24 
 

 การบริหารงบประมาณ 
 ตารางที่ 2 การบริหารงบประมาณ (จัดสรรเป็นส่วนกลาง) 

การจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เงินรายได้สถานศึกษา 
งบประมาณ  (6,361,800 บาท) 3,701,000 908,000 1,752,800 
      - ค่าสาธารณูปโภค 1,005,660 - - 
      - งานยานยนต์ 200,000 - - 
      - ค่าวัสดุการศึกษา   314,200 - - 
      - เงินจ้างครูต่างชาติ - - 700,000 
      - เงินจ้างครูและบุคลากรไทย - - 850,000 

คงเหลือ งบบริหาร  
2,181,140 908,000 202,800 

3,291,940 
   หมายเหตุ :  1. เงินจ้างครูต่างชาติ ใช้งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้ 700,000 บาท 

    2. เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 202,800 บาท จัดสรรส าหรับส ารองจ่ายในการจ้างบคุลากรเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น  
3. คงเหลืองบบริหารปี 2563 เท่ากับ 3,089,140  บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบรหิารงบประมาณ : 25 
 

 ตารางที่ 3 การบริหารงบประมาณจ าแนกตามการบริหาร 

การบริหาร ร้อยละ 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา. 

วิชาการ 55.87 1,035,800 690,123 - 1,725,923 
บริหารท่ัวไป 22.38 568,740 122,650 - 691,390 

ฝ่ายงบประมาณ 3.46 107,000 - - 107,000 
ฝ่ายบุคลากร 4.95 152,800 - - 152,800 

งานตามโครงการพิเศษ 5.25 66,800 95,227 - 162,027 
ส ารองจ่าย 8.09 250,000 - - 250,000 

รวม 100.00 2,181,140 908,000 - 3,089,140 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ก : ประมาณการที่มาและการบรหิารงบประมาณ : 26 
 

 ตารางท่ี 4 การบริหารงบประมาณจ าแนกตามพัฒนากลยุทธ์ 
 

ประเภทการบริหาร 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 574,606 651,963 - 1,226,569 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

460,334 95,227 - 555,561 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

651,400 - - 651,400 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ 

104,800 - - 104,800 

พัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

140,000 160,810 - 300,810 

ส ารองจ่าย 250,000 -  250,000 

รวมงบประมาณ 2,181,140 908,000 - 3,089,140 
 

 

 

 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 27 
   

ตอน ข. รายละเอียดแผนงานโครงการ 
 

 

 
 
โครงการ 1.1     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. –พ.ย. 63      ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. 64 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพขอ งผูเ้รียน ข้อ 1.1 (1), (2) , (3) , (4) , (5)  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือคัดเลือกและ
พัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถสู่ความ
เป็นเลิศ 
2.เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนก่อนเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน แข่งขัน
รายการต่างๆ 
3.เพ่ือพานักเรียนเข้า
ร่วมประกวด -แข่งขัน 
รายการต่างๆ 

(P) 1.ขั้นวางแผน 
  -กลุ่มสาระฯคัดเลือกนักเรียนที่จะเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันรายการ
ต่างๆ 
(D) 2.ขั้นการด าเนินการ 
2.1 เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อม นอกเวลา 
2.2 จัดค่ายฝึกซ้อม 
2.3 นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
    ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ประเทศ 
(C) 3. ประเมินผล  
(A) 4. สรุปผล /รายงาน 
 

1. นักเรียนทีเ่ป็น
ตัวแทนแข่งขัน
รายการต่างๆ 
จ านวน 300 คน  
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมมี
ความพร้อมด้าน
ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ และ
ประสบความส าเร็จ
จากการเข้าร่วม 
 

- 144,000 - 1.จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพประมาณ 
300 คน 
2.ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ 
ประสบความส าเร็จ 
ได้รับรางวัล จากการ
เข้าร่วมประกวด
แข่งขัน 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
แผนงานหลักที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย   



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 28 
   

โครงการ 1.2     ค่ายเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    เดือนมกรมคม – กุมภาพันธ์ 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ และความรู้
พ้ืนฐาน 5 กลุ่มสาระฯ 
หลัก  
2. เพ่ือพัฒนาคะแนน
สอบ O-NET  ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 
 

(P) 1.ขั้นวางแผน 
1.1 ประชุมครู 5 กลุ่มสาระหลัก วิเคราะห์
คะแนนโอเน็ต และคะแนนข้อสอบกลาง  
ปีการศึกษา 2560 -2562  
 1.2 วางแผน ก าหนดเวลา/ เนื้อหาสาระ 
/รูปแบบในพัฒนานักเรียน    
(D) 2. ขั้นการด าเนินการ 
2.1 ครูจัดเตรียมสื่อ/เอกสาร 
2.1 จัดสอนเสริม/บูรณาการในคาบเรียน  
2.2 จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัน
สอบ  
(C) 3.ประเมินผล  
(A) 4.สรุปผล /รายงาน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียน ม.3
จ านวน   245 คน 
นักเรียน ม.6 
จ านวน 145 คน  
2. คะแนนเฉลี่ย O-
NET ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 สูงกว่า
ระดับประเทศ                           
ทุกรายวิชา  /
พัฒนาสูงขึ้น 
 

- 69,600 - 1. จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
2. จ านวนรายวิชาที่มี 
คะแนนเฉลี่ย 
โอเน็ต สูงกว่า
ระดับประเทศ /
พัฒนาสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 1.3     เปิดบ้านวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    12 กุมภาพันธ์ 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1   ข้อ 1.1  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมี       4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือแสดงผลงาน และ
ภาพความส าเร็จด้าน
วิชาการ  กิจกรรม  ของ
นักเรียน ในรอบปี
การศึกษา 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  แนะแนว
การศึกษา 
3. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 

(P) 1.ขั้นวางแผน 
1.1 ประชุมฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการ
วิชาการ วางแผนก าหนดรูปแบบ 
 1.2 กลุ่มสาระประชุมวางแผน  เตรียม
ความพร้อม ก าหนดรูปแบบกิจกรรมและ
การจัดแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ
ของครูและนักเรียน 
(D) 2. ขั้นด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์/เชิญผู้ปกครอง และ
โรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม 
2.2 เตรียมกิจกรรม  -บู้ท , นิทรรศการ , 
โครงงาน , ประกวด แข่งขัน ,การแสดง 
2.3 จัดกิจกรรม  1 วัน 
(C) 3.ประเมินโครงการ 
3.1 กลุ่มสาระ สรุปผลการด าเนินงาน 
 3.2 ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
3.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
(A) 4. สรุปและรายงานผล 

1. นักเรียน ม.1-6 
จ านวน 1,000 คน 
2. นักเรียนโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาใน
เขตพ้ืนที่บริการ  
3. ผู้ปกครอง  และ
ผู้สนใจร่วมกิจกรรม 
4. นักเรียนร้อยละ  
80 ได้ร่วมแสดงผล
งาน /แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5. ผู้ปกครองและผู้
ร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
แสดงผลงาน และ
กิจกรรมของ
นักเรียน 

70,000 - - 1.นักเรียน 1,000 คน
2.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มาร่วมกิจกรรม 
3.การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ นร. 
4. ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มาร่วม
ชมผลงาน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 1.4     วันภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 – 31  กรกฎาคม  2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1   ข้อ 1.1 (1)  , (5) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือจัดให้มีกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยแก่ผู้เรียน อัน
เป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นความส าคัญ 
ตระหนักในภาษาไทย 
และร่วมสืบสานรักษา
ภาษาไทยอันเป็น
เอกลักษณ์และมรดกขิง
ชาติ 
 

(P) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
-ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
-แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบในการ 
ด าเนินงาน 
-จัดแข่งขันทักษะรายการต่างๆตาม 
รายการการแข่งขันที่ก าหนดตามแผนงาน
ที่วางไว ้
(D) ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม
ปฏิบัติ 
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
(C) ประเมินผล/รายงานผล 
(A) ติดตามประเมินผลและรายงานการจัด
โครงการ 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
2.นักเรียนมีความรู้
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร 
3.นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและรักษ์
ความเป็นไทย 
 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงการ 1.5     อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1   ข้อ 1.1 (1)  , (5) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ และ 
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
2. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นให้
สูงขึ้น 
 

(P) 1.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมครูกลุ่มสาระวางแผนการจัด
โครงการ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1  ครูร่วมกันออกแบบทดสอบการ
แก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเบื้องต้น 
2.2  น าแบบทดสอบไปใช้ในการคัดกรอง
นักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง 
2.3  แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยมีครูประจ ากลุ่ม 
2.4  ครูผู้รับผิดชอบ จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
2.5  ครูออกแบบสื่อ นวัตกรรม และ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
2.6 ทดสอบทักษะเป็นรายบุคคล 
(C)  3.สรุปผลการด าเนินการ 
3.1 ประเมินความพึงพอใจในการจัด
โครงการรวมงบประมาณ 
(A) 4.รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1.นักเรียนชั้น ม.ต้น 
ที่มีปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 
และ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง  
จ านวน 100 คน 
2.นักเรียนชั้น ม.ต้น
ที่มีปัญหา ร้อยละ 
80 สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ และ
อ่านคล่องเขียน
คล่องขึ้น  
3.นักเรียนชั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 ในภาค
เรียนที่ 1/2563 

5,000 - - 1. นักเรียนร้อยละ 
100 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
80  มีความรู้
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารดีขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น
ร้อยละ 5 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 32 
   

โครงการ 1.6     พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1       มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1  , 3.2 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1 .เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
วามสามารถในการใช้ค

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ือส่งเสริมครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม และสื่อ
เพ่ือยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.จัดซ้ือสื่อ ได้แก่ ลูกโลก และ แผนที่ 
3.ครูในแต่ละรายวิชาให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือทบทวนความรู้
พ้ืนฐาน 
4.ครูในแต่ละรายวิชาท าการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลังเรียน 
5.สรุปผลการจัดการเรียนรู้ และรายงาน
ผลโครงการ 
 

1.นักเรียนจ านวน 
1,000 คน    
2. นักเรียนร้อยละ 

80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของปี
การศึกษา 2563 

เพ่ิมขึ้น  
3. นักเรียนร้อย

ละ  80  มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

10,000 - - 1. นักเรียน จ านวน 
1,000 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 

80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของปี
การศึกษา 2563 

เพ่ิมขึ้น   
3.นักเรียนร้อยละ 

80 มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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โครงการ 1.7     ยกผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ,  ครั้งที่  2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (5) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ 
สารเคมีและเทคโนโลยี
ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพ่ือใช้               
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน                          
2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
3. เพ่ือสร้างเจตคติด้าน
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 

1.ครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมปรึกษาเรื่องการ
จัดหาสื่อในการจัดการเรียนการสอน และ
แนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.สืบค้นหาบริษัทหรือร้านจ าหน่ายสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพดีและราคาไม่แพงและท าการ
จัดซ้ือ 
3.น าสื่อ อุปกรณ์ สารเคมีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
4.ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการทดลองจริง
และสื่อที่หลากหลาย 
5.ประเมินผล/รายงานผล 

1.ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มี สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมีที่พร้อม
จัดการเรียนการ
สอน 
2.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้น ม. 1-6 
ปีการศึกษา 2563 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
3.นักเรียนร้อยละ 
80 มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน
วิทยาศาสตร์ดีขึ้น  
 
 
 

90,096 - - 1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมีที่มีความ
จ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนครบ 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
ปีการศึกษา 2563 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
3.นักเรียนที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 75 
 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 1.8     นาวาฝ่าวิกฤต 63 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2563 , ครั้งที่  2 วันที่ 11 กันยายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (1)  , (2) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางด้านวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะการแก้ปัญหา การ
ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี
และเกิดทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแรงพยุง 
 

ให้ความรู้และทบทวน 
  - ครูให้ความรู้นักเรียนเรื่อง “แรงพยุง” 
  - นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง “ปริมาตร
ของรูป ทรงเรขาคณิต” 
นาวาฝ่าวิกฤต (การแข่งขัน) 
  - แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือประดิษฐ์แพ
บรรทุกดินน้ ามัน 
  - ชี้แจง กติกา เง่ือนไข ในการท า
กิจกรรม 
  - นักเรียนประดิษฐ์แพบรรทุกดินน้ ามัน
และแข่งขัน 
  - มอบรางวัลแก่นักเรียน 
  - นักเรียนอภิปรายความรู้ที่ได้จากการ
ท ากิจกรรม 
ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนชั้น ม.2 
ร่วมกิจกรรม 
2.นักเรียนร้อยละ 
85 สามารถบูรณา
การความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
กระบวนการ
วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 
85 เกิดทักษะการ
แก้ปัญหา การใช้ 
เครื่องมือ เทคโนโลยี
และการท างาน 
4. นักเรียนร้อยละ 
80 เกิดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
แรงพยุง 

5,450 - - 1. นักเรียนชั้น ม.2 ที่
เข้าร่วมกิจกรรม  
2.นักเรียนร้อยละ 85 
สามารถบูรณาการ
ความรู้ทาง STEM ได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 
85 เกิดทักษะการ
แก้ปัญหา การใช้
เครื่องมือ เทคโนโลยี
และเกิดทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
4.นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับแรง
พยุง 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 1.9     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิอากาศ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    15 มกราคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (1.1.2)  , มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลายให้กับ
นักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม
ท ากิจกรรม กล้า
แสดงออกทางความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนาทักษะในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

ประชุมครู  
2.1 ติดต่อสถานที่ วิทยากร รถ ฯลฯ 
2.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมฐาน ทั้งหมด 4 
ฐาน 
- หอตรวจอากาศ 
- เครื่องมือตรวจสภาพอากาศ 
-การพยากรณ์อากาศเบื้องต้น 
- เครื่องมือพยากรณ์อากาศ 
2.3 ประเมินผล 
2.4 รายงานโครงการ 

1.นักเรียนชั้น ม.1 
จ านวน 140 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีประสบการณ์
ตรงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และ มี                        
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

- 22,800 - 1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 140 คน เข้า
ร่วมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภูมิอากาศ 
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
2. นักเรียนร้อยละ
140 มีทักษะในการ
เรียนรู้และพึงพอใจ
ในการศึกษาหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ด้านภูมิอากาศ 
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ในระดับดีมาก 
 
 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 1.10     ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.สงขลา  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    17-19 สิงหาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และดารา
ศาสตร์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ และเปิด
บ้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ กิจกรรมค่ายดูดาว 
ณ หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา 
7 รอบ สงขลา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1 รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน 
2.2 เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดูดาว ณ 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา สงขลา 
2.2 เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  
การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
- ตอบแบบสอบถาม  
- พิจารณาบันทึกการเรียนรู้ 
การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียน
ระดับชั้น ม.4-6 
จ านวน 40 คน  
2. นักเรียนร้อยละ 
89 มีความรู้และ
ได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
 

- 32,000 - 1. นักเรียนเข้าร่วม
ค่าย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 จ านวน 40 
คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
89 มีความรู้
การศึกษาดวงดาวบน
ท้องฟ้า และความรู้
จากกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนร้อยละ 
89 มีสนใจใน
วิทยาศาสตร์ และ
ได้รับประสบการณ์
นอกห้องเรียน 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 1.11     การพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณและทักษะการคิดค านวณ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (1) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการท่อง
สูตรคูณที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียน
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการคิด
ค านวณเพ่ิมขึ้น 
 

1.การด าเนินกิจกรรม 
1.1 ทดสอบความสามารถการท่องสูตรคูณ 
1.2 ฝึกทักษะการท่องสูตรคูณ  
- จัดเวลาท่องสูตรคูณ โดยใช้ 2 - 3 นาที
แรกก่อนเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
- ท่องสูตรคูณแม่ 2 - 12 โดยเริ่มฝึกท่อง
สูตรคูณจากแม่ 2 และเพ่ิมจ านวนไป  
1.3 ทดสอบความสามารถการท่องสูตรคูณ 
1.4 พัฒนา และปรับปรุงนักเรียน ตาม
กลุ่ม ระดับดี  ปานกลาง  ไม่ผ่าน  
1.5 ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
- ม.1 การคูณเลข สองหลัก กับ หนึ่งหลัก 
- ม.2 การคูณเลข สองหลัก กับ สองหลัก 
- ม.3 การคูณเลข สามหลัก กับ สองหลัก 
1.6 ทดสอบความสามารถการท่องสูตรคูณ
หลังการฝึกครั้งที่ 2  มอบเกียรติบัตรให้
นักเรียนที่คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
2.ประเมินผล/รายงานผล 
 

1. นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 613 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการคิดค านวณ  
 

1,000 - - 1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 613 คน  
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มีทักษะการท่องสูตร
คูณที่ดีขึ้น 
3. นักเรียนระดับชั้น
ชั้มัธยมศึกษาตอนต้น 
มีทักษะการคิด
ค านวณเพ่ิมขึ้น 
 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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โครงการ 1.12     ค่ายคณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    19 ธันวาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (1) , (2) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในด้านการแก้ปัญหา 
การเชื่อมโยงการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
2. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมปฏิบัติ 
กิจกรรมฐาน  
- ฐานซูโดกุ/เวทคณิต 
- ฐานสมการซาฟารี 
- ฐานเลขยกก าลัง 
- ฐานแทนแกรม 
- ฐานเกมคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมจับเคล็ดลับกลเกมคณิตศาสตร์ 
2.การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
3.การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียน ม .1 
จ านวน 180 คน 
2.  นักเรียนร้อย
ละ  80 สรุปความรู้
จากการเข้าค่าย
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้อง และมีเจต
คติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

- 14,200 - 1.นักเรียน ม.1 
ทั้งหมด  เข้าร่วมค่าย
คณิตศาสตร์ 
2.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ร้อยละ 80 สรุป
ความรู้จากการเข้า
ค่ายคณิตศาสตร์ได้ 
ถูกต้อง                         
3.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ร้อยละ 80 มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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โครงการ 1.13     ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์GSP 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    16 มกราคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (1) , (2) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการใช้โปรแกรม 
GSP 
 

รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย 
ประสานงานอาหาร 
จัดเตรียมเอกสาร-สื่อ 
นักเรียนเข้าค่ายอบรม 
-การใช้โปรแกรม 
-การแปลง 
-สีพาราเมตริก 
-การประยุกต์ 
ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนชั้น ม.1 
จ านวน 40 คน  
ร่วมกิจกรรม 
2.  นักเรียนร้อยละ 
95 มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

- 2,800 - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา  40 คน 
2. นักเรียนใช้
โปรแกรม GSP ได้ 
ร้อยละ 100 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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โครงการ 1.14     ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน (English for Workplace) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ตุลาคม 2563  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ  1.1  (1)   (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. นักเรียนเกิดความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ วางแผน
การศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม 
2. นักเรียนเกิดทักษะ
ด้านความรู้ (Hard skill) 
ตามความถนัด 
 3. นักเรียนเกิดทักษะ
ด้านอารมณ์ (Soft skill) 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. นักเรียนสรุปทักษะ
อาชีพที่ตนเองได้รับการ
ฝึกปฏิบัติงานได้ 
5. นักเรียนประเมิน
ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ
ได้ 
 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.6 ศึกษาดูงานท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
  1) ภาษาอังกฤษส าหรับเคาท์เตอร์ 
  เซอร์วิส 
  2) ภาษาอังกฤษส าหรับบริการ 
  ภาคพ้ืนดิน 
  3) ภาษาอังกฤษที่ใช้บนเครื่องบิน 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาดูงาน 
แผนกต่าง ๆ เช่น 
  1) แผนกการให้บริการส่วนหน้า (FO) 
  2) แผนกอาหารและเครื่องด่ืม (F&B) 
  3) แผนกห้องครัว (Kitchen) 
  4) แผนกแม่บ้าน (HO) 
3. ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.5 ก่อน
รับการฝึกประสบการณ์ 
4. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1.นักเรียน ม.6 
จ านวน 110 คน 
2.นักเรียน ม.5 
จ านวน 110 คน 
3. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 มีทักษะด้าน
ความรู้ (Hard 
skill)  
4. นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 เกิดทักษะด้าน
อารมณ์ (Soft 
skill) 

- 24,100 - 1. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
เกิดทักษะด้านความรู้ 
(Hard skill)  
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
ร้อยละ 80 เกิด
ทักษะด้านอารมณ์ 
(Soft skill) 
3. นักเรียนที่เข้าร่วม
ร้อยละ 100 สรุป
ทักษะอาชีพที่ตนเข้า
รับการฝึกปฏิบัติงาน  
4. นักเรียนประเมิน
ตนเองเพ่ือศึกษา
แนวโน้มในการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวได้ 

กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
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โครงการ 1.15     English Fun Fair ( ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาและเรียนรู้ 3 ภาษา) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    25 ธันวาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
ท ากิจกรรมนายพิชัยยุทธ   
พรมสมบัติ 

 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. การด าเนินกิจกรรม 
  2.1 พิธีเปิด 
  2.2 ฐานกิจกรรมวัฒนธรรมต่างชาติ 
 1)วันนี้วันแห่งความรัก 
 2)สุขสันต์วันคริสมาสต์ 
 3)สับเพเหระ 
 4)ผู้สื่อข่าว 
 5)ตัดกระดาษและการใช้พู่กันจีน 
 6)สนุกสบายสไตล์มาเลย์ 
  2.3 กิจกรรมบนเวที 
 1)ร้องเพลงภาษาต่างประเทศ 
 2)ตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
 3)Spelling Bee 
 4)กล่าวสุนทรพจน์ 
 5)แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 
 6)การแสดงละครเวที 
3. ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนชั้น ม. 
1-6 จ านวน  1,000 
คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80  มีความรู้ความ
เข้าใจวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
3. นักเรียนร้อยละ 
80 เข้าใจถึงการ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 

- 5,000 - 1. นักเรียนระดับชั้น 
ม.1 – ม.6 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีความรู้ความ
เข้าใจวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
3. นักเรียนร้อยละ 
80 เข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม 

กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
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โครงการ 1.16     ภาษาพลาซ่า 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    มิถุนายน  2563 - มกราคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1 (1) ,  มาตรฐานที่ 3   ข้อ 3.1 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
2. เพ่ือส่งเสริมครูให้มี
การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และนักเรียน
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้          
 

1. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
- ส ารวจราคา(อุปกรณ์ตาม

รายละเอียดที่แนบ) 
- จัดซ้ืออุปกรณ์ในการท าสื่อ 
- จัดท าสื่อและน าไปใช้กับผู้เรียน 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมภาษาพลาซ่า 
3. ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนชั้น ม. 
1-6 จ านวน  1,000 
คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
70 มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน กรสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
3. ครูร้อยละ 80 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริงและ
นักเรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

9,500 - - 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 1,000 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
70 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
3. ครูร้อยละ 80 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และ
นักเรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้          
 
 
 

กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
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โครงการ 1.17     การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    2 กุมภาพันธ์ 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1   ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    2) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ-
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
4. เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1. ขั้นตอนการวางแผน 
2. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  -ประสานงานท่าอากาศยานภูเก็ตและ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางภูเก็ต 
  - ประชุมนัดหมายนักเรียน 
  - ท าคู่มือการทัศนศึกษา 
3. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนชั้น ม.
4 /2 และ 4/4 รวม
ทั้งหมด  80  คน 

2. นักเรียนที่เข้า
ร่วม ร้อยละ 85 มี
ทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูด เขียน และ
ต้ังค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมใน
แหล่งการเรียนรู้ 
3. นักเรียนที่เข้า
ร่วม ร้อยละ 85 
สรุปความคิด
เนื้อหาจากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อสาร
โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิด
ของตนเอง 
 

- 10,600 - 1. ร้อยละ 85 มี
ทักษะ ในการอ่าน 
ฟัง พูด เขียน และต้ัง
ค าถาม เพ่ือค้นคว้า 
หาความรู้เพ่ิม เติมใน
แหล่ง การเรียนรู้ 
2. ร้อยละ  85 ของ
ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเนื้อหาจากแหล่ง
เรียนรู้ และสื่อสาร
โดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคิด
ของ ตนเอง 
3.ร้อยละ  85 ของ
ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือ วิธีการ
ของตนเอง 

กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
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โครงการ 1.18     ค่ายเทคโนโลยี ม.ต้น 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2) 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ข้อ 1.1 (2) , (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้
มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
2.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ด้านเทคโนโลยี 
 

วางแผน และเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
ประชุมคณะท างาน 
กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี 
    -  รับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนที่สนใจ 
    - จัดค่ายให้ความรู้ ระยะเวลา 2 วัน  
จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
        1. ฐานออกแบบ 
        2. ฐานปฏิบัติการ 
การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนที่สนใจ
ด้านเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 200 คน 

  คน 2. ผู้เรียนร้อย
ละ 90  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

- 16,000 - 1.  ผู้เรียนที่สนใจ
ด้านเทคโนโลยี  
ชั้น ม.1-3 จ านวน 
100  คน 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 97  
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

งาน
คอมพิวเตอร์ 
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โครงการ 1.19     ค่ายเทคโนโลยี ม.ปลาย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2) 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1    ข้อ 1.1 (1)  (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี 
2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ด้านเทคโนโลยี 
 

วางแผน และเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
ประชุมคณะท างาน 
กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี 
    -  รับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนที่สนใจ 
    - จัดค่ายให้ความรู้ ระยะเวลา 2 วัน  
จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
        1. ฐานออกแบบ 
        2. ฐานปฏิบัติการ 
การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1. ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 
ห้องเรียน
เทคโนโลยี  
จ านวน   40  คน  
2. ผู้เรียนร้อยละ 
97  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6,300 - 1. ผู้เรียนห้องเรียน
เทคโนโลยี ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4  จ านวน  
40  คน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 97  
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

งาน
คอมพิวเตอร์ 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 46 
   

โครงการ 1.20     พัฒนาศักยภาพนักเรียน Iot 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2) 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1  (2) ,  (3)  ,  (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน รู้จัก
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก และ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและยั่งยืน 
2. เพ่ือยกระดับผลการ
เรียนของผู้เรียน 
 

วางแผน และเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
ประชุมคณะท างาน 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ Iot 
- จัดท าบันทึกควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ 
Iot 
การประเมินผลการใช้งานอุปกรณ์ Iot ใน
การจัดการเรียนรู้ 
การรายงานผลโครงการ 

1. รายวิชาการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยีและ
วิทยาการค านวณ
ทุกระดับชั้น 
2. ร้อยละ 96  ของ
ผู้เรียน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน และมีผล
การเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,000 - - 1. มีอุปกรณ์ Iot ใน
การจัดการเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 90  ของ
รายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยีและ
วิทยาการค านวณ มี
สื่อที่มีประสิทธิภาพ
ท าให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น 

งาน
คอมพิวเตอร์ 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 47 
   

โครงการ 1.21     พัฒนาทักษะการงานอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพเชิง
ปฎิบัติการ 
3. เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1 . ชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะการงาน
อาชีพ 
2 . ศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะอาชีพทาง

การเกษตรจากเอกสารและหน่วยงาน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
3 . ส ารวจวัสดุฝึกที่จ าเป็นต้องใช้ใน

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
4 . จัดเตรียมวัสดุฝึก 
5 . ปฏิบัติการฝึกทักษะ 
6 . การประเมินและการท ารายงาน 

1. นักเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น 
จ านวน 120 คน 
2. นักเรียนร้อยละ
80 มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

7,000 
 

- - 1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ที่มีความจ าเป็นใน
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
ปีการศึกษา 2563 
เพ่ิมขึ้น  
3. นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 48 
   

โครงการ 1.22     สื่อการเรียนและวัสดุฝึกปฎิบัติงานอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    20 พฤษภาคม – 30 มีนาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพเชิง
ปฎิบัติการ 
3. เพ่ือเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1. ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
   - ก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 
3. ประเมินผลการปฎิบัติงาน 
4. รายงานผล 

1. นักเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น 
จ านวน 120 คน 
2. นักเรียนร้อยละ
80 มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

30,190 
 

- - 1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ที่มีความจ าเป็นใน
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น 20 
รายการ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
ปีการศึกษา 2563 
เพ่ิมขึ้น  
3. นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 49 
   

โครงการ 1.23     พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ   ข้อ 1.1 (1) , (2)  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 1-5 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษให้
มีความสามารถตาม
ศักยภาพและอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมงานอาชีพ
ให้กับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้มีอาชีพ
เพ่ือการด ารงชีวิตใน
อนาคต 
 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
2. อบรมครูเก่ียวกับนักเรียนพิเศษเรียน
รวม 
3. พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและการคิด
ค านวณ 
4. การส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน
เรียนรวม 
5. ประเมินผล/รายงานผล 

1. ร้อยละ 80 
นักเรียนมีทักษะ
ด้านงานอาชีพ 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 
3.ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนเข้าร่วม
การอบรม 
4. ร้อยละ 80 
ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
นักเรียนพิเศษเรียน
รวม  
 
  

5,000 - - 1.ร้อยละของครู 
ผู้ปกครองเข้าร่วม
อบรม 
2. ร้อยละของครูที่มี
ความเข้าใจการอบรม
เก่ียวกับนักเรียน
พิเศษเรียนรวม 
3. ร้อยละของ
นักเรียนมีทักษะด้าน
ภาษาและการคิด
ค านวณเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละของนักเรียนมี
ทักษะด้านอาชีพ 

งานเรียนรวม 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 50 
   

โครงการ 1.24     ต้นกล้า กว. 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    12 เมษายน 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทางด้านอาชีพและ
ทางด้านจิตใจของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ก่อนที่จะจบการศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ตนเองและสถาบัน 
3.  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่
ดีให้รุ่นน้องในการสร้าง
แรงจูงใจให้ศึกษาต่อ 
 

1. กิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 
2. จัดท าไวนิลแสดง ความยินดีให้กับ
นักเรียนที่มีที่เรียน 
3. ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียน 140 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90  มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการ
ท างาน 
3. นักเรียนร้อนละ 
90  นักเรียนสามารถ
วางแผนการเรียน
การศึกษาต่อได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
ความรู้
ความสามารถ ความ
ถนัดของตน 
 
 
 
 

5,000 - - 1. นักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
ที่เรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

งานแนะแนว 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ : 51 
   

โครงการ 1.25     แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง เข้าใจปัญหาที่ตน
ประสบอยู่ และสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
โลกกว้างทางด้าน
การศึกษาที่แหมาะกับ
ตน  
3. นักเรียนสามารถวาง
แผนการเรียนการศึกษา
ต่อได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ความ
ถนัดของตน 
 

1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการศึกษา
ต่อและอาชีพและจัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องอาชีพต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาย
วิชาชีพนั้น 
2. น านักเรียนไปร่วมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
3. แนะแนวศึกษาต่อ ป.6 และ ม.3
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
4. ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนเข้าร่วม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ชั้น ม.3 จ านวน 
240 คน ม.6  140 
คน 
2.นักเรียนร้อยละ 
90  มีความพร้อม
ในการศึกษาต่อ 
หรือการท างาน 
3. นักเรียนร้อยละ 
90  สามารถวาง
แผนการเรียน
การศึกษาต่อได้ 
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
ความรู้
ความสามารถ 
ความถนัดของตน 
 

8,000 - - 1. นักเรียนเข้าร่วม
ค่าย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6   
2. นักเรียนสามารถ
วางแผนการเรียน
การศึกษาต่อได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
ความรู้ 
ความสามารถ ความ
ถนัดของตน 
 

งานแนะแนว 
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โครงการ 1.26     สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน รพ.) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    19 – 30 เมษายน  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
โดยตรงจากสถาน
ประกอบการ ได้เรียนรู้
วิธีการปฏิบัติงาน  
 น าความรู้ที่ได้รับไป
วางแผนทางด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
2 .เพ่ือให้ผู้เรียนได้เก็บ
เก่ียวประสบการณ์การ
ท างานจากสถานที่
ฝึกงานและน าความรู้ที่
ได้รับมาวางแผนได้
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ความ
ถนัดของตนเอง 
 

(P) 1. การวางแผน 
รวบรวมข้อมูลนักเรียนชั้น ม.5 แผนการ
เรียน วิทย์-คณิต ที่มีความสนใจในด้าน
การเรียนแพทย์  พยาบาล  เภสัช ฯลฯ  
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ติดต่อประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลป่าตอง 
2.2 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ
นักเรียนฝึกประสบการวิชาชีพ 
2.3 ประชุมสัมมนานักเรียนที่จะไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2.4 ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
(C) 3.การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(A) 4.รายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวิทย์  

– คณิต ที่มีความ
สนใจในด้านการ
เรียนแพทย์  
พยาบาล  เภสัช 
ฯลฯ จ านวน 15 
คน  

2. นักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพจาก
สถานการณ์จริง 
 

- 1,050 - 1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผน วิทย์-คณิต ที่มี
ความสนใจในด้าน
การเรียนแพทย์  
พยาบาล  เภสัช ฯลฯ 
2. ร้อยละ 95  ของ
นักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจาก
สถานการณ์จริงเกิด
การเรียนรู้และ
สามารถน าข้อมูลมา
วางแผนเพ่ือเป็น
แนวทางการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นและ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ในอนาคต 

งานแนะแนว 
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โครงการ 1.27     เรียนรู้อาชีพในทู 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งที่  1  กรกฎาคม   2563 – สิงหาคม  2563  ,  ครั้งที่  2  กันยายน   2563 - ตุลาคม   2563  , ครั้งที่  3  พฤศจิกายน  2563 – มกราคม   2564

สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1 (6)   มาตรฐานที่ 3  (3.1) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.   เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนทุกคนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. การด าเนินกิจกรรม “ค่ายแกนน า
ทักษะอาชีพ” 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครูและ
นักเรียนทีมี่ความถนัดและสนใจทราบ 
2.2 ติดต่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     เก่ียวกับอาชีพในท้องถิ่น 
2.2 จัดค่ายแกนน าทักษะอาชีพ 
3. การด าเนินกิจกรรม “ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้” 
4.การด าเนินการกิจกรรม  “แลกเปลี่ยน
เรียนรู้” 
4.1 ฐานการท าขนมเก่ียมโก้ย 
4.2 ฐานการท าขนมป่าวล้าง 
4.3 ฐานการท าไม้กวาดดอกอ้อ 
4.4 ฐานการท าจักสาน 
ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  
จ านวน  195   คน  
ได้เรียนรู้ทักษะ
พ้ืนฐานของอาชีพ    
ต่างๆในกะทู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร้อยละ  
95  มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย   

- 9,000 - 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน  
195  คน 
2.ร้อยละ  95  ของ
ผู้เรียนให้มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย   
3.ร้อยละ  95  ผู้
ความรู้ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ   

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ                                                  
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โครงการ 1.28     ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะการงานอาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1  เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ประกอบอาหาร การ
แปรรูปอาหารการ
ท างานประดิษฐ์ และ
การจัดสวนถาดแบบชื้น
ได้ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติการเรียนการ
ประกอบอาหารการแปร
รูปอาหารการท างาน
ประดิษฐ์ และการจัด
สวนถาดแบบชื้นได้ 
3.เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าความรู้สู้
ชุมชนการน า ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือ
ประกอบอาชีพได้ใน
อนาคต 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ 
2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ
สอน 
      - การประกอบอาหาร 
      - การแปรรูปอาหาร 
      - งานประดิษฐ์ 
      - โครงงานทักษะอาชีพ 
      - การจัดสวนถาดแบบชื้น 
กิจกรรมตลาดไออุ่นรัก 
         - ฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพ 
         - การจัดจ าหน่ายสิ้นค้าของ
นักเรียนแต่ละห้อง 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน1.000 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร  
สถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ  
80  มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน การ
ประกอบอาหาร 
การแปรรูปอาหาร
การท างานประดิษฐ์ 
และการจัดสวน
ถาดแบบชื้นได้
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้
ในอนาคต 

9,000 - - 1.นักเรียนชั้นม. 1-6
จ านวน 60 คน
(วิทยากร) 
2.นักเรียนชั้นม. 1-6
จ านวน1,000 คน 
(เรียนรู้) 
3.นักเรียนร้อยละ  
80  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 
4.ครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพร้อยละ 80 
มีความรู้ สามารถ
พัฒนาการเรียนการ
สอนงานอาชีพได้ดี
ขึ้น 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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โครงการ 1.29     ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    กรกฎาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 .คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ
ด้านเทคโนโลยี 
2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ด้านเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนที่มีความ
สนใจ  ,มีความสามารถพิเศษด้าน
เทคโนโลยี หุ่นยนต์ Lego Mindstroms 
EV3 และอุปกรณ์ 
2.ส่งเสริมนักเรียนให้น าเสนอ และ
เผยแพร่ชิ้นงานทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนตามโอกาส 
3.ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
4.ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านเทคโนโลยี 30 
คน 
2.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
100 สามารถผลิต
งานด้านเทคโนโลยี
และมีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ
ด้านเทคโนโลยี 
 

30,000 
 

- 
 

- 1.จ านวนไม่ต่ ากว่า 
30 คน 
2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีส่วนร่วม
ในการน าเสนอ
ชิ้นงาน  
3.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบ
อาชีพด้านเทคโนโลยี 

งานคอมพ์ 
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โครงการ 1.30     กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 //ตลอดช่วงสถานการณ์โควิด-19 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  ข้อ 1.2  , มาตรฐานที่ 2 ,  มาตรฐานที่ 3 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน
ทางไกลในช่วง
สถานการณ์โรคไวรัสโค
วิด-19 (ผลิตสื่อการเรียน
การสอน, ใบงาน, แบบ
ฝึกหัด,และค่าใช่จ่ายใน
การติดตามเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่เป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าพาหนะ ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
 
 
 
 
 

1.ร่วมกันวางแผนกระบวนการ วิธีการ 
การใช้งบประมาณ ข้อมูลรอบด้านในการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
โรคโควิด-19 
2.ด าเนินการตามวิธีการที่วางแผน 
3.ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4.วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดพัฒนา ปัญหา 
อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของ
การจัดการเรียนการสอน 
5.แก้ปัญหาที่เกิด ปรับปรุง พัฒนา 
6.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาทุกคน
ได้รับการดูแล 
2.การจัดการเรียน
การสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 มี
ประสิทธิภาพ 
3.เกิดความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียน 
ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

45,000 22,443 
 

- 1.จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการดูแล 
2.ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์โควิด-19  

กลุ่มบริหาร
วิชาการและ
งานสนุบสนุน 
ทุกงาน 
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โครงการ 2.1     อบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    6-8 สิงหาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.2  (1)  ,  (2) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักธรรม 
พิธีกรรมทางศาสนา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตที่ดี ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

(P) 1.การวางแผน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานติดต่อ
ประสาน งานกับวัดอนุภาษกฤษฏาราม 
เพ่ือก าหนดวันเวลาในการอบรม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการเข้าค่าย
อบรม 
2.2 ท าหนังสือ แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
2.3 น านักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
(C) 3.การประเมินผลกิจกรรม 
(A) 4.การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
โครงการ ค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี 

1.นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ 
จ านวน 320 คน      
2.ร้อยละ 90  ของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความ
ประพฤติดีและ
สามารถน าความรู้
ในเรื่องพิธีกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนาไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง 

1,000 - - 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 190 
คน 
2.ร้อยละ 90  ของ
ผู้เรียนได้พัฒนาจิตใจ
และปฏิบัติตามค า
สอนของ
พระพุทธศาสนา 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
แผนงานหลักที่ 2 : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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โครงการ 2.2     ฝึกมารยาทไทยและประกวดมารยาทไทย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    เริ่มด าเนินการ มิถุนายน - สิงหาคม 2563  ประกวด 18 กันยายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1  ข้อ 1.2 (1) , (2) , (3) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง มีมารยาท
ที่ดีงาม สามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ถูกต้อง
และเหมาะสมตาม
กาลเทศะ 
2. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีงามแก่
บุคคลทั่วไป 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

(P) 1. การวางแผน 
1.1 ครูกลุ่มสาระประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครูและ
นักเรียน 
2.2 ครูที่ปรึกษาคัดเลือกตัวแทนเพ่ือฝึก
มารยาทไทย 
2.3 นักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องเรียน ฝึก
มารยาทไทยในคาบโฮมรูมและพัฒนา 
2.4 ประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา 
2.5 ส่งเข้าร่วมในระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
(C) 3.การประเมินผลกิจกรรม 
(A) 4.การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
โครงการ มารยาทไทย 

1. นักเรียน 1,000 
คน (คัดตัวแทนห้อง
ละ 2 คน) 
2. ร้อยละ 90  ของ
ผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง มี
มารยาทท่ีดีงาม 
สามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้
ถูกต้องและ
เหมาะสมตาม
กาลเทศะ พร้อมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดี
งามแก่บุคคลทั่วไป 
 
 
 

- 2,130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 
1,000 คน 
2. ร้อยละ 90  ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีมารยาท
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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โครงการ 2.3     เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    28 – 30 มกราคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.1 (2)   มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1 ญยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคักระบวนการจัดการเรี  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้ลูกเสือ -เนตร

นารี ได้ฝึกความอดทน 
ความมีระเบียบวินัย รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่
คณะ และมีทักษะทาง
ลูกเสือ 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ -เนตร
นารี เป็นพลเมืองดี รู้จัก
ช่วยเหลือสังคม บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
3. เพ่ือให้ลูกเสือ -เนตร
นารี ได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรง และ
เรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

(P) 1. ขั้นตอนการวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
1.2 จัดท าโครงการ 
1.3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติโครงการ 
(D) 2.ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
2.1 แต่งต้ังคณะท างาน 
2.2 ประชุมชี้แจงบทบาท 
2.3 จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
2.5 จัดเตรียมสถานที่ 
2.6 ปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม 
(C) 3.ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
(A) 4.การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนชั้น ม.2 
จ านวน 195 คน   
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ผ่านการอยู่
ค่ายพักแรมและ
เดินทางไกล มี
ความอดทน มี
ระเบียบวินัย รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง 
และท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ ได้บ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์
และช่วยเหลือผู้อ่ืน 
พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรง   

5,760 27,300 - 1.นักเรียนชั้น ม.2 
จ านวน 195 คน  
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ผ่านการอยู่ค่าย
พักแรมและเดิน
ทางไกล มีความ
อดทน มีระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยตนเอง รู้จัก
อยู่และท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
และมีทักษะทาง
ลูกเสือ ได้บ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรง 

งานลูกเสือ 
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โครงการ 2.4     วันส าคัญ (สถาบันพระมหากษัตริย์) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    2 มิถุนายน, 27 กรกฎาคม, 11 สิงหาคม, 4 ธันวาคม  2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 (1)    

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  

2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 
 

(P) 1. ประชุมคณะครูและนักเรียนที่
เก่ียวข้องร่วมกันวางแผน 
(D) 2.ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี (3 มิ.ย.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (28 ก.ค.) 
-วันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.) 
-วันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 
(5 ธ.ค.) 
2.1 การแสดงชุดเทิดพระเกียรติ 
2.2 การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2.2 การประกวดในกิจกรรมต่างๆ 
(C) 3.การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
- นักเรียนตอบแบบสอบถาม 
- ดูจากผลส าเร็จของกิจกรรม 
(A) 4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม               
2.  นักเรียน
โรงเรียนกะทู้วิทยา 
ร้อยละ 99 เห็น
ความส าคัญของ
กิจกรรม ยึดม่ันใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- 10,000 
 

- 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน 
1,000 คน 
2. ร้อยละ 99 เห็น
ความส าคัญของวัน
ส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม
รู้จักและอนุรักษ์ 
ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.5     วันส าคัญ (วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    8 มกราคม  2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 .คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2  3)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
ม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือให้นักเรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี /นาฏศิลป์  กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 

1. วางแผน 
2. การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1 การแสดงจากคณะครู 
2.2 การแสดงต่างๆจากนักเรียนระดับสาย
ชั้นละ 1ชุด 
2.2 การมอบของขวัญให้กับนักเรียน 
2.4 การเล่นเกมต่างๆ 
2.5 การตอบค าถาม 
3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
- ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม 
- ดูจากผลส าเร็จของกิจกรรม 
4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม                  
2. นักเรียนร้อยละ 
98 เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
ม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่
แตกต่างและ
สร้างสรรค์ผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี /นาฏศิลป์ 
กีฬา /นันทนาการ  
ตามจินตนาการ 

- 5,000 - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน 
1,000 คน 
2.ร้อยละ 98 เห็น
คุณค่าในตนเอง มี
ความม่ันใจ กล้า
แสดงออก  ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการ  
ตามจินตนาการ   

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.6     วันส าคัญ (วันไหว้ครู) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    23 กรกฎาคม  2563   
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2  1)การเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  

2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 

 

1.ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน 
2.การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1 ชมการแสดงเพ่ือเทิดพระคุณของครู 
2.2 การแสดงมุทิตาจิตต่อคณะครู 
อาจารย์ 
2.3 การมอบดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู 
2.4 การประกวดพานไหว้ครู 
3.การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
- ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม 
- ดูจากผลส าเร็จของกิจกรรม 
4.การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียน
เห็นความส าคัญ 
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  
2.เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียน 

3.เพ่ือให้นักเรียนได้
รู้จักและอนุรักษ์ 
ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม
ต่างๆ ของไทย 

 

- 5,000 - 1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน 
1,000 คน 
2. ร้อยละ 98 เห็น
ความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีความกตัญญูกตเวที
ต่อครู  ตระหนัก รู้
คุณค่า และร่วมกัน
อนุรักษ์    

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.7     วันส าคัญ (กิจกรรมตกแต่งเทียนและแห่เทียนพรรษา) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    6 กรกฎาคม  2563   
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐาน1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อ 1.2    1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
และอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 

 

1. ประชุมวางแผน 
2.ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1 ตกแต่งเทียนพรรษา 
2.2 แห่เทียนพรรษาไปวัด 
3.ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
- ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบ
แบบสอบถาม 
- ดูจากผลส าเร็จของกิจกรรม 
4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม                  
2. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
98 เห็นความส าคัญ
ของกิจกรรม ยึดถือ
ปฏิบัติและสืบทอด
ต่อๆ กัน 
 

- 3,000 - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน 
1,000 คน 
2. ร้อยละ 98 เห็น
ความส าคัญของวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรมรู้จักและ
อนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของไทย 

งานกิจกรรม
นักเรียน 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 64 
 

โครงการ 2.8     สานสัมพันธ์ฉันท์ ก.ว. 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2  (1)  ,  (3)  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนการท างานเป็น
ทีมและการมีวิถีชีวิต
พอเพียง 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต พัฒนาอัตลักษณ์ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แก่นักเรียน ด้วย
กิจกรรม 3 D ด้วย 6 
หลักธรรมาภิบาล 
 

1. จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
-ความประพฤติตามระเบียบวินัยของโรง
เรียนี่ดี 
-การเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบัน 
-ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียน 
-เพลงประจ าโรงเรียน 
-มารยาทและการอยุ่ร่วมกันในสังคม 
-ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
2. กิจกรรมสายรหัส นักเรียน  ม.4 ,ม.5 
และ ม.6 
3. เชคพฤติกรรม นักเรียน ม.4 โดย ครู
และสายรหัส 
4.กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  
5.รับขวัญน้อง 
6.ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนทั้ง
โรงเรียน 1,000 คน 
2.นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีภาวะ
ความเป็นผู้น า มีจิต
สาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ของตน
เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มี
วินัย มีการท างาน
อย่างเป็นระบบ 
และเข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตย 
 

1,000 
 

- - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน  
1}000 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีภาวะ
ความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบ  
เห็นประโยชน์
ส่วนรวม  มีวินัย มี
การท างานอย่างเป็น
ระบบ มีความรักใคร
สามัคคีกัน 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.9     ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564   
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ  ข้อ 1.2     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทางด้านอาชีพและ
ทางด้านจิตใจของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 
ก่อนที่จะจบการศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ตนเองและสถาบัน 
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้รุ่นน้องในการสร้าง
แรงจูงใจให้ศึกษาต่อ 
 

ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ 
     2.1 กิจกรรมปัจฉิมเชิญรุ่นพ่ีมาให้
ความรู้และแนะน าแนวทางกับรุ่นน้องด้าน
การศึกษาและอาชีพ 
     2.2 คณะครูร่วมแสดงความยินดีและ
ผูกข้อมือให้กับนักเรียน 
ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียน  384  
คน  
2. ผู้เรียนร้อยละ 
95 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
และยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 

- 26,880 
 

- 1. จ านวนนักเรียนที่
ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม 
สามารถน าข้อมูลมา
ประกอบเพ่ือการ
ตัดสินใจเลือก
แนวทางการศึกษา
สาขาวิชาตามที่ตน
ถนัดและสนใจได้ 

งานกิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 2.10     ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ นักเรียนใหม่(ปฐมนิเทศ) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    กรกฎาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ  ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักในหน้าที่ของ
ตน มีความภาคภูมิใจใน
สถาบัน และมีความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
1.3 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อม 
2.2 ก าหนดวัน สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
2.3 ค่ายปฐมนิเทศนักเรียน 
     - แนะน าโรงเรียน  
     - ให้ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบของ 
       โรงเรียน 
     - บทบาทหน้าที่และข้อควรปฏิบัติของ 
       นักเรียน 
3.ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนชั้นม.1 
จ านวน 178 คน 
นักเรียนชั้น ม.4 
จ านวน 140 คน 
และสภานักเรียน
จ านวน 15 คน   
2.นักเรียนร้อยละ 
90 นักเรียน
ตระหนักในหน้าที่
ของตน มีความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันและมีความ
รักสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

- 24,810 - 1. นักเรียนชั้นม.1 
จ านวน 178 คน 
นักเรียนชั้น ม.4 
จ านวน 140 คน 
นักเรียนย้ายเข้า สภา
นักเรียน 15 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ตระหนักใน
หน้าที่ของตน มีความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 
และมีความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

กิจการนักเรียน 
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โครงการ 2.11     เด็กดีศรีกะทู้วิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ  ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกที่
ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนให้นักเรียน 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดท าสารสนเทศ 
1.3 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 โล่รางวัล 2 รางวัล ระดับ ม.ต้น และ 
ม.ปลาย  
2.2 จัดเก็บข้อมูล 
2.2 รวบรวมเอกสารสรุปผลเป็น
สารสนเทศ 
2.3 รายงานข้อมูลผู้บริหาร 
2.3 จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 
2.4 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.5 รายงานข้อมูลให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้า
ระดับ และผู้ปกครองทราบ 
(C) 3.สรุปผลการด าเนินการ 
(A) 4.รายงานผลการด าเนินการ 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาทุกคน 
2. ร้อยละ 95 มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

1,000 
 

- - 1. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
2.ปลูกจิตส านึกที่
ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียนให้นักเรียน 

กิจการนักเรียน 
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โครงการ 2.12     ค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ  ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
 .1เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 
 .2เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
1.3 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การด าเนินกิจกรรม 
2.1 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
จากนักเรียนที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของ
โรงเรียนบ่อยครั้ง เช่น มาสาย หนีเรียน 
แต่งกายผิดระเบียบ ฯลฯ 50 คน  
2.2 กิจกรรมค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยใน
โรงเรียน ประเมินผลโครงการ 
การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

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

- 3,500 - 1.นักเรียนที่ประพฤติ
ตนผิดระเบียบ ทุก
คน มีการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปีละ 1 ครั้ง 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดีขึ้น 

กิจการนักเรียน 
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โครงการ 2.13     อบรมสารวัตรและรองสารวัตร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    กรกฎาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ  ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือพัฒนาแกนน า
สารวัตรนักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา 
2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของ
โรงเรียน  
3. เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหานักเรียน
ประพฤติตนผิดระเบียบ
ของโรงเรียน 
 

1.การวางแผน 
- ประชุมกลุ่มงานสารวัตรนักเรียน 
- วางแผนการจัดกิจกรรม 
- ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.การด าเนินกิจกรรม  
- อบรมแกนน าสารวัตรและรองสารวัตร
นักเรียน 
- ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย 
3.ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 

1.นักเรียนแกนน า
ห้องเรียนละ 1 คน
(ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
รวม 20 คน) 
เป็นรองสารวัตร
นักเรียน 
2.นักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีที่  2 

และ 3 จ านวน 10 
คน เป็นสารวัตร
นักเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 
90  ปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
โรงเรียน 
 
 
 
 

- 2,350 
 

- นักเรียนแกนน า
ห้องเรียนละ 1 คน  
(ในระดับชั้น ม.1 ม.2 
ม.4 ม.5) และ
นักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 2 และ 3 รวม
ทั้งสิ้น 30 คน 
นักเรียนร้อยละ 90 
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบของโรงเรียน 

งานสารวัตร
นักเรียน 
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โครงการ 2.14     ส่งเสริมความเป็นไทย  (กิจกรรมหน้าเสาธง) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 ณภาพของผู้เรียนคุ  ข้อ 1.2   1) การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือเป็นการพบปะ
พูดคุย การแจ้งข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ที่นักเรียนควรได้รับรู้ 
3. เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมของ
นักเรียนในการเรียนแต่
ละวัน 
 
 
 
 
 

1. วางแผนการด าเนินการ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  - ประชุมทีมงานสภา  
  - คัดเลือกตัวแทนด าเนินกิจกรรมหน้า 
    เสาธงด าเนินการ 
3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
  - ตอบแบบสอบถาม  
  - ประเมินตนเอง 
4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน 
2. ครูและนักเรียน
ได้พบปะพูดคุย 
เตรียมความพร้อม
ในการเรียนแต่ละ
วัน ร้อยละ 95 
 

- - - 1. นักเรียน โรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
100 มีความตระหนัก
สร้างความจงรักภักดี
ต่อ 3 สถาบัน 
2. ครูที่ปรึกษา
สามารถตรวจความ
พร้อมของนักเรียนใน
ห้องเรียนได้ร้อยละ 
95 

งานสภา 

นักเรียน 
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โครงการ 3.1     สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.2   4) สมฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะมีพั  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุข
นิสัย การดูแลสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
2 .เพื่อให้นักเรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
3.. เพื่อให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรมีสุขภาพท่ี
ดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
4. เพื่อจัดยาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาลให้
พร้อมเป็นท่ีบริการอย่าง
สมบูรณ์   

1.วางแผนกิจกรรมตามโครงการ 
2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 
2.2 ฟันสวย เหงือกแข็งแรง 
2.3 ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
2.4 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ 
2.5 บริการยาและเวชภัณฑ์ 
3.การประเมินผลกิจกรรม / โครงการ 
3.1 สรุปและรายงานผลน้ าหนัก ส่วนสูง 
3.2 สรุปและรายงานผลกิจกรรมฟันสวย 
เหงือกแข็งแรง 
3.3 สรุปผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
3.4 รายงานการจัดบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคต่างๆ 
3.5 รายงานสถิติการใช้บริการยาเวชภัณฑ์ 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1–
6  จ านวน  1,000 
คน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

23,900 
 

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

งานอนายมัย
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
แผนงานหลักที่ 3 : ส่งเสริมผู้เรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
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โครงการ 3.2     พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.2   4) สมฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะมีพั  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

1. ส ารวจส่ือการเรียนการสอน 
2. จัดท าส่ือ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์การสอนท่ีช ารุด 
5. สรุปการด าเนินโครงการ 

1.  นักเรียน 1,000 
คน ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติ 
 

35,000 - - 1. ร้อยละของผู้เรียน
ทีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
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โครงการ 3.3     กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียน (กีฬาสี) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    8 – 10 ตุลาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2 (3), (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. นักเรียนมีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาอย่าง
เหมาะสมตามวัย 
2. นักเรียนมีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างเพื่อนด้วยกนั 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ 
3. นักเรียนสามารถ
ท างานและแก้ปัญญา
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม 

ด าเนินโครงการกีฬาสี 
1.1 ประชุมนักเรียนตามสีจัดหา
คณะท างาน 
1.2 กิจกรรมประชุมสี ฝึกซ้อมกิจกรรม
ต่างๆภายในสี 
ด าเนินการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ 
2.1 กีฬา 
2.2 กรีฑา 
2.3 กีฬาพื้นบ้าน 
2.4 กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 
2.5 ขบวนพาเหรด 
ประเมินผล/รายงานผลโครงการ 

1.นกัเรียน  1,000  
คน 
2. รอ้ยละของ
ผู้เรียนท่ีสร้าง
ผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน 
กีฬา นันทนาการ
ตามจิตนาการ 

- 70,000 - 1. ร้อยละของผู้เรียน
ทีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกาย 
2. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 4. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีสร้าง
ผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 74 
 

โครงการ 3.4     การแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดภูเก็ต 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 63 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน    ข้อ 1.2  4) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาของนักเรียน 
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มี
พัฒนาการสมวัย ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา 
3. เพื่อเป็นการสร้างเจต
คติท่ีดีด้านกีฬาพัฒนาสู่
อาชีพ 
 

1. คัดเลือกนักกีฬา 
2. ฝึกซ้อมทักษะกีฬาต่างๆ  
3. จัดซื้อชุดแข่งขันกีฬา  
4. จัดเตรียมน้ าด่ืมในวันซ้อมและแข่งขัน 
เตรียมอาหารหรือขนมให้นักกีฬาในวัน
แข่งขัน 
5. น านักกีฬาไปแข่งขันตามวันและเวลาท่ี
ฝ่ายจัดก าหนด 
6. ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียน  150  
คนร่วมกิจกรรม 
2.  ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติ 
 

5,000 - 55,410 
(เงิน

สนับสนุน
สมาคม

ผู้ปกครอง) 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 2. ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
 3. ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ ตามจิต
นาการ 
ร้อยละของนักเรียนท่ี
สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 75 
 

โครงการ 3.5     ค่ายพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    กรกฎาคม – กุมภาพันธ์ 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ณภาพของผู้เรียนคุ     ข้อ 1.2  (4)  (6)    

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. พัฒนาทักษะด้านกีฬา
ของนักเรียนให้มี
ศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
2. พัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจของนักเรียนให้
เหมาะสมตามวัย 
3. สร้างเจตคติท่ีดีด้าน
กีฬาเพื่อพัฒนาสู่กีฬา
อาชีพ  
 

1. คัดเลือกนักกีฬา 
2. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา  

- ฟุตบอล 
- ฟุตซอล 
- วอลเลย์บอล 
- บาสเกตบอล 
- ตะกร้อ 
- กรีฑา 
- ว่ายน้ า 
- มวย 

3. แข่งขันตามประเภทกีฬา 
4. ประเมินผล/รายงานผล 

1. นักเรียน  150  
คนร่วมกิจกรรม 
2.  ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติ 
 

- 21,000 - 1. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 3. ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
 4. ร้อยละของ
นักเรียนท่ีสร้าง
ผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 76 
 

โครงการ 3.6     ค่ายส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ (ศักยภาพด้านทัศนศิลป์) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี  1  ข้อ 1.2    2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไท  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

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

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 20 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
3. นักเรียนสามารถ
น าทักษะด้านศิลปะ
มาพัฒนาตนเอง และ
สามารถบูรณาการ
กับวิชาอื่นได้  
 
 
 
   
 
 
 

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

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 77 
 

โครงการ 3.7     ค้นคว้าหาดาวศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.2   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อค้นหานักเรียนท่ีมี
ความสามารถต่าง ๆ 
ด้านศิลปะ 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม 
3. เพือ่พัฒนานักเรียนให้
มีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะ ด้านกลุ่ม
ศิลปะ 

 

1. การเตรียมการ 
2.รับสมัครท่ีสนใจประกวดในรายการ 
ต่าง ๆ  
3. จัดการแข่งขัน 
4. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียน ม.1–6 
จ านวน 1,000 คน
เข้าร่วมในการ
ประกวดกิจกรรม
ค้นคว้าหาดาว
ศิลปะ 
2. นักเรียนร้อยละ 
95 มีคุณลักษณะ
ร่างกายจิตใจ
สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 

- 3,100 - 1. นักเรียนทุกคน
สามารถเข้าร่วมใน
การประกวดกิจกรรม
ค้นคว้าหาดาวศิลปะ 
ร้อยละ 95 
2. นักเรียนร้อยละ 
95 ได้แสดงศักยภาพ
ตามท่ีตนเองถนัด 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 78 
 

โครงการ 3.8     พัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1. ข้อ 1.2.2 สืบสานวัฒนธรรมในทู  ข้อ 1.2.4 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ทางด้านการแสดงของ
นักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
4. เพิ่มการส่งเสริม
ทางด้านอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

(P) 1.ขั้นตอนการวางแผน 
     1) ส ารวจชุดและอุปกรณ์การแสดง 
     2) วางแผนวิธีการพัฒนาศักยภาพ 
     3) เขียนโครงการ 
(D) 2.ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
     1) รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจฝึก
พัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ 
     2) จัดตารางการฝึกปฏิบัติพัฒนา
ศักยภาพทางการแสดงนาฏศิลป์ 
     3) จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามท่ีวางแผนไว้ 
(C) 3.ขั้นตอนการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
     1) ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงบนเวทีต่าง ๆ 
     2) ประเมินศักยภาพในการแสดงนาก
ศิลป์ของนักเรียน 
(A) 4.ขั้นตอนการรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
     1) จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 

1. นักเรียนจ านวน 
1 ,000 คน มีใจรัก
ในวิชานาฏศิลป์    
2. การแสดง
นาฏศิลป์ไทยของ
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง    
 

30,000 12,600  1. นักเรียนร้อยละ 
90 ท่ีร่วมกิจกรรม มี
ใจรักในรายวิชา
นาฏศิลป์ 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 ท่ีร่วมกิจกรรม 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 79 
 

โครงการ 3.9     พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี  1  ข้อ 1.2    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

1. ส ารวจอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
2. เสนอขอซื้ออุปกรณ์ 
3. จัดซื้ออุปกรณ์ 
4. น ามาใช้ฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีใจรักและมี
ทักษะในด้านดนตรีไทย และเพื่อการ
ฝึกซ้อมในการแข่งขันในรายการต่างๆ 
5. ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 
95 มีคุณลักษณะ
ร่างกายจิตใจ
สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. เครื่องดนตรีมี
ความเพียงพอกับ
ความต้องการของ
นักเรียน ม.1 – ม.6 
จ านวน 1,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,200 - - 1. นักเรียนทุกคน 
สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนทุกคน มี
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
ใช้ในการฝึกฝน 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 80 
 

โครงการ 3.10     พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  (6)   ข้อ 1.2 (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะและเห็น
คุณค่าของดนตรีสากล 
2. เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ดนตรีสากล 
3.  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกานและจิต
สังคม 
4. เพื่อการส่งเสริมทาง
อาชีพ 
 

(P) 1. การวางแผน เขียนโครงการ  
1.1 จัดประชุมคณะครูท่ีเกี่ยวข้องวางแผน
วิธีการพฒนาศักยภาพ 
(D) 2. การด าเนินกิจกรรม 
2.1 เปิดรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีสากล 
2.2 รับสมัครกลุ่มนักเรียนท่ีสนใจด้าน
ดนตรีสากล 
2.3 จัดตารางการปฏิบัติใน/นอกเวลา
เรียน 
(C) 3. การประเมินผล/รายงานผล
โครงการ 
3.1 จัดเวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพภาค
เรียนละครั้ง/ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3.2 ประเมินศักยภาพในการแสดงดนตรี
ของนักเรียน 
3.3 ประเมินความพึงพอใจ 
(A) 4. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1. เครื่องดนตรีมี
ความเพียงพอกับ
ความต้องการของ
นักเรียน ม.1 – ม.
6 จ านวน 1,000 
คน 
2. ร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะ
ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาอารมณ์ 
และสังคมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

20,000 - - 1. ทางกลุ่มสาระ
มีกีต้าร์ในการท าการ
เรียนการสอน 4 
เครื่อง 
2. ห้องเรียนมีเครื่อง
ดนตรีเพื่อเรียน
ปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการท่ีตรงจุด 
3. ครู นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 81 
 

โครงการ 3.11     พัฒนาการเรียนการสอนวงโยธวาฑิต 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  (6)   ข้อ 1.2 (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม เงินอื่นๆ 
1. เพื่อส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ทางด้านการแสดงของ
นักเรียน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.  เพิ่มการส่งเสริม
ทางด้านอาชีพ            
 

(P) 1.การวางแผน เขียนโครงการ 
1.1 จัดประชุมคณะครูท่ีเกี่ยวข้องวางแผน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1  เปิดกรรมวงโยธวิทิต การปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนในช่วงภาคเรียนท่ี 1 
กิจกรรมค่าย 3 ครั้ง  
2.2  เปิดกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนท่ี 
1 ต่อไปในช่วงภาคเรียนท่ี 2 กิจกรรมค่าย 
3 ครั้ง   
(C) 3.การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
3.1 ออกปฏิบัติงานด้านวงโยธวาทิตแสดง
ศักยภาพภาคเรียนละครั้ง/ช่วงเวลาที
เหมาะสม 
3.2 ประเมินศักยภาพในการเล่นดนตรี 
3.3 ประเมินตามความพึงพอใจ 
(A) 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 

1. นักเรียนจ านวน 
1,000 คน มีใจรัก
ในวิชาดนตรีสากล  
2. จ านวนนักเรียน
วงโยธวาฑิตได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง    
 

6,300 12,600 - 1. นักเรียนร้อยละ 
90 ท่ีร่วมกิจกรรม มี
ใจรักในดนตรีสากล 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 ท่ีร่วมกิจกรรม 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 82 
 

โครงการ 3.12     คลินิกให้ค าปรึกษา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1  (6)   ข้อ 1.2 (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้นักเรียนมี
แนวทางในการป้องกัน
แก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาต่าง ๆ 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการด ารงชีวิตและอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

1. ส ารวจนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ 
และแยกกลุ่มเพื่อคัดกรอง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียน 
3. ประเมินผล/รายงานผล 

1.นักเรียนกลุ่มท่ี
ต้องช่วยเหลือ 
(ภาวะซึมเศร้า , ยา
เสพติด, โดนใช้
ความรุนแรง เป็น
ต้น) 
2. นักเรียนร้อยละ 

80  ได้รับการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย 
 3. นักเรียนร้อยละ 
80  มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคมท่ีดี 
 
 
 

- 6,000 - 1. นักเรียนเข้าร่วม
อบรม จ านวน 40 
คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80  ได้รับการยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลายทางสังคม 
3. นักเรียนร้อยละ 
80   มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

งานแนะแนว 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 83 
 

โครงการ 3.13     ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งท่ี 1   7 สิงหาคม 2563  // ครั้งท่ี 2   9 ตุลาคม 2563  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้นักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยและ
โทษของยาเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
น าไปสู่การปฏิบัติ การ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหา
ยาเสพติด อบายมุข และ
โรคเอดส์ ได้อย่างถูกต้อง
ท้ังตนเองและชุมชน         
3.  เพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายนักเรียนแกน
น าป้องกัน เฝ้าระวัง 
ดูแล การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด อบายมุข 
ในสถานศึกษา 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมกลุ่มงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
1.3 ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(D) 2.ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.1 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 32 
ห้องเรียน (64 คน) 
2.2 กิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด 
2.3 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวนัส าคัญ 
 - วันงดสูบบุหรี่โลก 
 - วันต่อต้านยาเสพติด 
 - วันเอดส์โลก 
2.4 อบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง (66 คน) 
(C) 3.ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
(A) 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
    
 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน 
2. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
80 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีความ
ตระหนัก มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงโทษ
ของอบายมุขและ
สารเสพติดทุก
ประเภทและ
สามารถป้องกัน
ตนเองได้ 
 

2,000 11,100 - 1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน 
2. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถาน ศึกษาก าหนด 
มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงโทษของอบายมุข
และสารเสพติดทุก
ประเภทและสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 

งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 84 
 

โครงการ 3.14     TO BE NUMBER ONE IDOLS AND DANCERCISE 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    6 พฤศจิกายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (1) , (3) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1 . เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพ 
2 . เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนรู้จักป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ 
3 .เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

1. การวางแผน 
2. การด าเนินกิจกรรม 
- 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. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
4.รายงานผลโครงการ 

1.นักเรียน จ านวน 
1,000 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีความ
ตระหนักถึงโทษ
ของอบายมุขและ
ยาเสพติดทุก
ประเภทและ
สามารถป้องกัน
ตนเองได้ กล้าคิด 
กล้าท า กล้า
แสดงออก ตาม
ความสามารถ 
ความถนัด และ
ความสนใจ  ใน
ระดับดีเลิศ 

3,100 
 

- - 1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน 
2.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
มีความตระหนักถึง
โทษของอบายมุข
และยาเสพติดทุก
ประเภทและสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 
กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออก ตาม
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ   

งานทูบีนัมเบอร์
วัน 
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โครงการ 3.15     อบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    5 กันยายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (1) , (3) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1 . เพื่อฝึกพัฒนาทักษะท่ี

จ าเป็นแก่นักเรียนแกน
น า TO BE NUMBER 
ONE และนักเรียนแกน
น าศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE .  
2  .เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพ 
3 .เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติด 
4 .เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2.กิจกรรม 
กิจกรรมฐานท่ี 1 กิจกรรมสร้างสุข 
กิจกรรมฐานท่ี 2 กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 
EQ 
กิจกรรมฐานท่ี 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับวัยรุ่น 
กิจกรรมฐานท่ี 4 การให้ค าปรึกษา 
3.ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.รายงานผลโครงการ 

1.นักเรียนแกนน า 
จ านวน 30 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีความ
ตระหนักถึงโทษ
ของอบายมุขและ
ยาเสพติดทุก
ประเภทและ
สามารถป้องกัน
ตนเองได้ กล้าคิด 
กล้าท า กล้า
แสดงออก ตาม
ความสามารถ 
ความถนัด และ
ความสนใจ  ใน
ระดับดีเลิศ 

- 4,200 - 1.นักเรียนแกนน า
จ านวน 30 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

งานทูบีนัมเบอร์
วัน 
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โครงการ 3.16     กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    กรกฎาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (3) , (4) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพ
ข้อเท็จจริงของสภาพ
ความเป็นอยู่และ
ส่ิงแวดล้อมทางครอง
ครัวของนักเรียน 
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
ส่งเสริม ป้องกัน  
แก้ปัญหาของนักเรียน 
การให้ค าปรึกษาในการ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน ผู้ปกครองกับ
ครูท่ีปรึกษา  อันจะ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ท่ีดีในการช่วยแก้ปัญหา
หรือพัฒนานักเรียน 
 

(P)1.การวางแผน 
1.1 ประชุมฝ่ายสายบริหารท่ัวไปและงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 ประชุมครูท่ีปรึกษาเพื่อแจ้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 
(D)2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ช้ีแจงแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.2 ก าหนดช่วงระยะเวลาในการเยี่ยม
บ้านนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
2.3 ครูท่ีปรึกษารวบรวมข้อมูลและบันทึก
การเยี่ยมบ้านลงระบบ STUDENT 
SUPPORT SYSTEM 
2.4 จัดท าเอกสารบันทึกสรุปเยี่ยมบ้าน 
2.5 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา  
(C) 3.ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
(A) 4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน  เข้าร่วม
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  
2.นักเรียนร้อยละ
100 ได้รับการเย่ียม
บ้านและให้
ค าปรึกษา 

500 10,000 - 1. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการเย่ียม
บ้านและให้
ค าปรึกษา 
2. ผู้ปกครองร้อยละ 
80 เกิดความ
ตระหนักให้ความ
ร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของ
นักเรียน 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
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โครงการ 3.17     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (3)  มาตรฐานท่ี 2  (2.2) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการ  ท่ี
มีคุณภาพ  และมี
มาตรฐาน   
2.เพื่อจัดท าทะเบียน
ข้อมูลนักเรียน การดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม 
ป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคมและ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

1. วางแผนการด าเนินการ 
1.1 ประชุมฝ่ายสายบริหารท่ัวไปและงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 วางแผนการจัดท าสารสนเทศ 
1.3 ก าหนดหน้าท่ีและก าหนดครูท่ีปรึกษา 
2. การด าเนินกิจกรรม 

2.1 จัด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนบันทึกข้อมูล
ลงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.3 รวบรวมข้อมูลและเอกสารสรุปผล
เป็นสารสนเทศ 

2.4 รายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร  
2.5 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2.6 รายงานข้อมูลให้ครูท่ีปรึกษา หัวหน้า

ระดับ  และผู้ปกครองทราบ 
3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน  
2.นักเรียนร้อยละ

100 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ปลอดภัยจากสาร
เสพติด 
 

4,860 - - 1.มทีะเบียนข้อมูล
นักเรียน การดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน 
2.นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ปลอดภัย
จากสารเสพติด และ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
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โครงการ 3.18     KTW Footsal League 2020 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 (4)   

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายโดยการเล่น
กีฬา สุขภาพดีถ้วนหน้า 
2 . เพื่อพัฒนายกระดับ

กีฬาฟุตซอลของโรงเรียน
ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
3 . เพื่อสร้างความ

สมานฉันท์ ความสามัคคี  
4 . เพื่อขจัดปัญหายาเสพ

ติดและลดพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ 
5 . เพื่อคัดเลือกตัวแทน

นักกีฬาฟุตซอลและ
ฟุตบอลของโรงเรียน 
เพื่อไปแข่งขันต่อใน
ระดับอ าเภอ จังหวัด 
ตลอดจนในระดับชาติ
ต่อไป 

1. วางแผนการด าเนินโครงการ  
2.จัดเตรียมสถานท่ีแข่งขัน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน 
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
5. รับสมัครทีมแข่งขัน ( ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ) 
6. จัดตารางแข่งขัน 
7. ท าการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขัน 
8. มอบรางวัล + ท าบอร์ดตารางแชมป์
ประจ าป ี
9. สรุปผลและรายงานโครงการ 

1.การจัดแข่งกีฬา
ฟุตซอล 5 คน 
จ านวน 10 ทีม ทีม
ละจ านวน 10 คน 
ประกอบไปด้วย//
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
5  คน //นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 5 คน  
รวมนักเรียนท้ังส้ิน 
100 คน 
2.  นักเรียนร้อยละ 
100 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
3.นักเรียนร้อยละ 
80 มีพฤติกรรมดี
ขึ้น 

5,750 3,500 - 1.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม เป็น
นักเรียนช้ัน ม.ต้น 
และ ม.ปลาย รวม
ท้ังส้ิน 100 คน 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ร่างกายแข็งแรง 
3. นักเรียนร้อยละ 
90 มีพฤติกรรมท่ีดี 
 

งานสภา
นักเรียน//งาน
กิจกรรม
นักเรียน 
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โครงการ 4.1     งานพัฒนาระบบกลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   2.3 พัฒนาวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของครูให้มี
ประสิทธิภาพตาม
นโยบาย จุดเน้น และ
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน หน่วยงานต้น
สังกัด และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

(P) 1.การวางแผน 
1 .1 ก าหนดเป้าหมาย วิธีการ จัดท า
โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนา 

1.2 ส ารวจวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็น 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่างๆ ที่ก าหนด 
2.2 จัดซ้ือ จัดหา จัดซ่อม วัสดุส านักงาน 
ครุภัณฑ์ 
(C) 3. ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆที่ด าเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซ้ือ 
รวมงบประมาณที่ใช้   

1. การจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน ส าหรับ
การบริหารจัดการ 
2. การบริหาร
จัดการงานวิชาการ 
/โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพ 

127,904 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ครู 64 คน 
นักเรียน 1,000 คน 
2.ครูจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานและได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานหลักที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 90 
 

โครงการ 4.2     พัฒนาประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   2.3 พัฒนาวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้การวัด
ประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบและนักเรียนจบ
หลักสูตร ตามเวลาที่
ก าหนด 

(P) 1. วางแผนและด าเนินการเก่ียวกับ
งานทะเบียน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดท าทะเบียนนักเรียน 
2.2 ออกเอกสารรับรองผลการเรียน 
2.3 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนวัดผล 
2.4 ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน 
2.5 ด าเนินการเก่ียวกับการวัดผลกลาง
ภาคและปลายภาค 
2.6 ประสานกับวิชาการและงานหลักสูตร
ด้านแผนการเรียน/รายวิชาที่เปิดสอน 
2.7 ศึกษาวิเคราะห์น าเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ 
(C) 3.ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
 

1. นักเรียนจ านวน 
1,000 คน ได้รับ
การประเมินผล 
2.นักเรียนจบ
หลักสูตร ร้อยละ 
90 
3.นักเรียนจบ
หลักสูตรตามเวลาที่
ก าหนด 

75,400 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. นักเรียนจ านวน 
1,000 คน ได้รับการ
วัดประเมินผล 
2. ร้อยละ90ของ
นักเรียนที่จบ
หลักสูตรตามเวลาที่
ก าหนด 

งานทะเบียน
วัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 91 
 

โครงการ 4.3     พัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์
ส านักงานและวัสดุ
ส านักงานเพียงพอ 
2. เพ่ือให้มีระบบงาน
สารสนเทศ และระบบ
การจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                         
3. เพ่ือให้บุคลากรใน
ฝ่ายบริหารทั่วไปมี
อุปกรณ์ต่างๆพอเพียงใน
การบริหารจัดการ
ส านักงาน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 วางขอบข่ายภาระงาน 
1.2 ส ารวจ และ จัดวางระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่างๆ ที่ก าหนด 
2.2 จัดซ้ือ จัดหา จัดซ่อม วัสดุส านักงาน 
ครุภัณฑ์ 
(C) 3. ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆที่ด าเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซ้ือ 
รวมงบประมาณที่ใช้   
 
 
 
 
 
 

1. มีครุภัณฑ์
ส านักงานและวัสดุ
ส านักงานเพียงพอ 
2. ระบบงาน ระบบ
การจัดการมี
ประสิทธิภาพ                         
3. บุคลากรในฝ่าย
บริหารทั่วไปมี
อุปกรณ์ต่างๆ
พอเพียงในการ
บริหารจัดการ
ส านักงาน 

35,230 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1. ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรฝ่ายบริหาร
ทั่วไปในปีการศึกษา 
2563 มีความพึง
พอใจและมีความสุข
กับการท างาน 
2. มีครุภัณฑ์
ส านักงาน และวัสดุ
ส านักงาน  ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 92 
 

โครงการ 4.4     พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 (ข้อ 2.2)     (ข้อ 2.6 ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้การบริหาร
จัดการงานการเงินบัญชี 
งานพัสดุ มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
2. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกประสานงาน
เอกสารให้แก่บุคลการใน
โรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานตามความจ าเป็น 
1.2 รวบรวมข้อมูลการจัดซ้ือย้อนหลัง 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซ้ือวัสดุสานักงาน การเงินและ
บัญชี 
2.2 จัดซ้ือวัสดุสานักงาน งานพัสดุ 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
(A) 4. สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซ้ือ 
รวมงบประมาณที่ใช้   
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน ส าหรับ
การบริหารจัดการ 
2. การบริหาร
จัดการงานวิชาการ 
/โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพ 

29,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรฝ่ายบริหาร
ทั่วไปในปีการศึกษา 
2563 มีความพึง
พอใจและมีความสุข
กับการท างาน 
2. มีครุภัณฑ์
ส านักงาน และวัสดุ
ส านักงาน  ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 93 
 

โครงการ 4.5     พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
สามารถใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนพัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลการบ ารุงซ่อมแซม
บ ารุงครุภัณฑ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1.2 ส ารวจครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องซ่อมแซม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการซ่อมแซม ดูแล ครุภัณฑ์ใน
งานส านักงานและส่วนกลาง 
(C) 3. ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆที่ด าเนินการ 
(A) 4. สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
ซ่อมแซม รวมงบประมาณที่ใช้   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัสดุ ครุภัณฑ์ใน
ส านักงานทุก
ประเภท 
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ใน
ส านักงาน มีสภาพ
ดี ปลอดภัย และ
สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

03 ,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 94 
 

โครงการ 4.6     สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน (งบกลาง) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.3 พัฒนาวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้อานวยความ
สะดวกครูและนักเรียน
ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลค่าจ่ายในแต่ละกลุ่ม
งานปีที่ผ่าน 
1.2 ประชุมวางแผนการจัดซ้ือ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซ้ือค่าหมึกถ่ายเอกสาร 
2.2 จัดซ้ือค่าหมึกโรเนียว 
2.3 จัดซ้ือค่ากระดาษขาว / โรเนียว 
2.4 จัดซ้ือค่าปากกาไวท์บอร์ด / หมึกเติม 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซ้ือ 
รวมงบประมาณที่ใช้   
 
 
 
 
 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 64 
คน นักเรียน 1,000 
คน 
2. เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

314,200 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1. โรงเรียนจัดบริการ
จัดการสนับสนุนสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 99 ของ
บุคลากรและนักเรียน
ในโรงเรียนทีมีความ
พึงพอใจ 

งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 95 
 

โครงการ 4.7     พัฒนาระบบบริหารจัดการได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล งานยานพาหนะ (งบกลาง) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้บริการรถรับ-
ส่งนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
2. เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนพัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลในปีที่ผ่านมา 
1.2 ส ารวจความจ าเป็นในการซ่อมแซม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ช าระค่าน้ ามัน 
2.2 ค่าซ่อมและบ ารุงรักษา 
2.3 ค่าประกันรถยนต์ 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
(A) 4. สรุปรายการน้ ามัน การจัดซ่อม 
รวมงบประมาณที่ใช้  
 
 
 
 
 
 
 
  

1. รถยนต์โรงเรียน
จ านวน  3  คัน 
2. รถยนต์มีสภาพ
การใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

200,000   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

งานยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 96 
 

โครงการ 4.8     พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้มีวัสดุ
ส านักงานไว้บริหาร
จัดการงานบุคลากร
อย่างเพียงพอ  
2. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกเก่ียวกับงาน
เอกสารให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ต้องการใช้ในงานบุคลากร 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
(A)  4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซ้ือ 
รวมงบประมาณที่ใช้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน 
จ านวน 64 คน 
2. มีวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการอย่าง
เพียงพอครูได้ใช้
บริการอย่างทั่วถึง 
คิดเป็นร้อยละ 95 

8,000   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 97 
 

โครงการ 4.9     ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม 
ภายในโรงเรียนให้
บุคลากร 
2.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรม และ
ผลงานของโรงเรียนไปยัง
สถาบัน องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน  
สามารถสร้างภาพพจน์  
ทรรศนะคติที่ดีเกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียน   
3.เพ่ือจัดระบบงาน
ประชาสัมพันธ์
ด าเนินงานเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง และ
ชัดเจน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ต้องการใช้ 
1.2 ประชุมวางแผนทิศทางการด าเนินงาน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 แจ้งข่าวสารของทางโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์
โรงเรียน 
2.2 จัดท าป้ายไวนิลและจัดท าบอร์ด
บุคลากร 
2.3 จัดรายการเสียงตามสาย 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆที่ด าเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

1.โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพ  
2.การ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียน มีการ
เผยแพร่ในหลาย
รูปแบบ 
3.ครู บุคลากร 
นักเรียนได้รับ
รับทราบข้อมูล  
ข่าวสารที่จ าเป็น 
และมีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

40,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1.ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรที่
เก่ียวข้องได้รับการ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 
2. ร้อยละ 90 ของ
การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์
ด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 98 
 

โครงการ 4.10     พัฒนางานแผนงานฯ ปีการศึกษา 2563 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    30 มี.ค.2563 ,  15 พ.ย.2563,  30 มี.ค.2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2  2.1)มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   2.2)มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เป็น
แนวทางพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าและ
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและน าผลไป
ใช้พัฒนาการจัด
การศึกษา 

(P) 1.งานแผนงานรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
 2.ประชุมท าความเข้าใจการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
(D) 3.กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน เขียนโครงการ 
4.งานแผนงานรวบรวมโครงการ พิจารณา
เบื้องต้น ความสอดคล้อง และอ่ืนๆ 
5. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8.กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ด าเนินโครงการ  
(C) 9.คณะกรรมการติดตามการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมรายงานผลด าเนินกา(A) 
10.กลุ่มสาระ/งาน วิเคราะห์จุดเด่น จุด
พัฒนาและผลการด าเนินการ 
11. งานแผนงานสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
12.วิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ 

1.มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นกรอบ
ทิศทางในการ
ด าเนินการของ
สถานศึกษา 
2.มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
3. คุณภาพทางการ
ศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้น
ในทุกมิติ 
4. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

48,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. มีแผนปฏิบัติการปี 
2563 
2.มีโครงการ/
กิจกรรม สอดคล้อง

กับแผนพัฒนา
คุณภาพ 
3. มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการศึกษา 
4. คุณภาพทางการ
ศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้นใน
ทุกมิติ 
5. ระบบบริหารมี
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาในระดับ
ดีเลิศขึ้นไป 

งานแผนงาน
และสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 99 
 

โครงการ 4.11     การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบกลาง) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือมีครูและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือมีนักการดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียน บรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด 
น่าอยู่ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังในโรงเรียน
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบุคลากร
ในโรงเรียน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
2.2 สอบคัดเลือก 
2.3 ด าเนินการเก่ียวกับเอกสารการจ้าง 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของด าเนินงาน 
ประเมินประสิทธิภาพของลูกจ้าง 
(A) 4.สรุปรายการรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. การจ้างครู 
-ครูชาว
ต่างประเทศ 2 คน           
-ครูไทย3คน 
-นักการ 5 คน      
-ครูพ่ีเลี้ยง 1คน 
3.ระบบการจัดการ
เรียนการสอนและ
การบริหารจัด
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนได้
เรียนรู้จากเจ้าของ
ภาษาโดยตรง  
5. โรงเรียนสะอาด 
บรรยากาศดี 
สิ่งแวดล้อมสวยงาม
เอ้ือต่อการเรียน 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงิน บกศ. 
850,000 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

กะทู ้
  700,000  . 
1,550,000 

    

1.ร้อยละ 100 มี
บุคลากรครบทั้งด้าน
การสอนและด้าน
สนับสนุน 
2.ร้อยละ 85 ของ รูค

พึงผู้ปกครองนักเรียน
พอใจในการเรียนการ
สอน 

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 100 
 

โครงการ 4.12     ค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา (งบกลาง) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้อ านวยความ
สะดวกครูและนักเรียน
ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 รวบรวมข้อมูลค่าจ่ายสาธารณูปโภค
และระบบอินเตอร์เน็ตในปีที่ผ่าน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าบริการไปรษณีย์ โทรศัพท์) 
2.2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
(A) 4.สรุปรายการ รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 60 
คน นักเรียน 1,000 
คน 
2. เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

1,005,660 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1.โรงเรียนจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
และระบบ
อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 
2. ร้อยละ90 ของ
บุคลากรในโรงเรียนที
มีความพึงพอใจ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 101 
 

 

 
 
 
โครงการ 5.1     โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    14 สิงหาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 2.1 การเป็นคนดี มีจิตสาธารณ     ข้อ 2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียน
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการท า
กิจกรรม 
1.2 เตรียมงานในส่วนต่างๆ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 อบรมครูและนักเรียนแกนน า 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครูและ
นักเรียน 
2.3 จัดท าโครงงานคุณธรรม 
(C) 3.ประเมินผลการด าเนินโครงงาน
คุณธรรมของนักเรียน 
(A) 4. สรุป รายงานผล รวมงบประมาณท่ี
ใช้   

1.นักเรียน 1,000 
คน ครู 60 คน 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
และมีกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล 
และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง  

10,000 5,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 
1,000 คน 
2.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและมี
กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล และ
สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานหลักที่ 5 : พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางการปฏริูปการศึกษา 
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โครงการ 5.2      ค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    4 กรกฎาคม 2563 , 29 มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3   มาตรฐานท่ี 1    ข้อ  1)ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
และลงมือท าป้ายช่ือ
พรรณไม้ เก็บตัวอย่าง
พรรณไม้ประเภทต่างๆ 
จัดท าสมุดเล่มเล็กพรรณ
ไม้ และวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
พรรณไม้ต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเป็นโครงการตาม
พระราชด าริในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการด าเนิน
กิจกรรม 
1.2 ก าหนดรูปแบบการอบรม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ฐานการป้ายช่ือพรรณไม้ 
2.2 ฐานการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ประเภท
ต่างๆ 
2.3 ฐานการท าสมุดเล่มเล็กพรรณไม้ 
2.4 ฐานการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
2.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาพระแทว  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรม  
 
 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน ได้
เรียนรู้ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
2.นักเรียนเข้าร่วม
ค่าย ช้ันม. 4 
จ านวน 140 คน 
3. นักเรียนร้อยละ 
89 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น พรรณไม้ใน
โรงเรียน 
4. นักเรียนร้อนละ 
89 มีจิตส านึกใน
คุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช   

- 29,827 - 1.นักเรียนเข้าร่วม
ค่าย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 จ านวน 140 
คน 
2.นักเรียนร้อยละ 89 
มีความรู้ในงานสวน
พฤกษศาสตร์ และ
รู้จักพรรณไม้ใน
โรงเรียน 
3.นักเรียนร้อยละ 89 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น พรรณไม้ใน
โรงเรียน 
4.นักเรียนร้อนละ 89 
มีจิตส านึกในคุณค่า
ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   

งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
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โครงการ 5.3     ค่ายแกนน านักเรียนพอเพียง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    พฤศจิกายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1   ข้อ 1.2  1)การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  3)การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อเสริมสร้างนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
1.2 ติดต่อสถานประกอบการ, ท่าอากาศ
ยาน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 นักเรียนระดับช้ัน ม.6 ศึกษาดูงานท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับเคาท์เตอร์เซอร์วิส 
ส าหรับบริการภาคพื้นดิน และ
ภาษาอังกฤษท่ีใช้บนเครื่องบิน 
2.2 นักเรียนระดับช้ัน ม.5 ศึกษาดูงาน 
แผนกต่าง ๆ เช่นแผนกการให้บริการส่วน
หน้า (FO) อาหารและเครื่องด่ืม (F&B) 
ห้องครัว (Kitchen) แม่บ้าน (HO) 
 (C) 3.ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ในการร่วมกิจกรรม  
(A) 4. สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้ 
   

1. นักเรียนแกนน า
จ านวน 40 คน 
2. นักเรียนแกนน า
ร้อยละ 100 เป็น
คนดีมีจิตสาธารณะ 
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1,900 5,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1. นักเรียนแกนน า
จ านวน 40 คน โดย
เลือกจากตัวแทนห้อง
ละ 1 คนร่วม
กิจกรรมครบทุก
ห้องเรียน 
2. นักเรียนแกนน า
ร้อยละ 100 เป็นคน
ดีมีจิตสาธารณะ 
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการ 5.4     ค่ายอาสาพอเพียง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1  ข้อ 1.2    1)การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการ
ด าเนินการ 
1.2 แบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1.3 เลือกและประสานงานกับสถานท่ีจัด
กิจกรรม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน 
2.2 ด าเนินกิจกรรมค่ายอาสาพอเพียง 
 (C) 3.ประเมิน 
3.1 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
3.2 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน  
(A) 4.สรุป รายงานผล รวมงบประมาณท่ี
ใช้   
 
 
 
 

1. นักเรียนจิตอาสา
จ านวน 40 คน   
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็น
คนดี มีจิต
สาธารณะ ยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย   

- 9,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.นักเรียนจิตอาสา
จ านวน 40 คน   
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมจิต
อาสา 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในการท า
กิจกรรมจิตอาสา
จ านวนนักเรียน ม.1 
– ม.6 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุม 
2.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผล
ประเมินกิจกรรม
ชุมนุม ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการ 5.5     ตลาดนัด Friday (ตลาดพอเพียง) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 (เดือนละ 1 ครั้ง) 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1   ข้อ1.1  2)  างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ค  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับตลาดนัด 
Friday 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ได้มี
กระบวนการในการ
ท างาน มีความคิด
วิเคราะห์ วางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ได้ 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการ
ด าเนินการ 
1.2 แบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้า
นักเรียน 
2.2 ก าหนดวันเวลาในการขาย  
    -ชุดท่ี 1 ม.1, ม.3 และ ม.6 จ าหน่าย
สินค้า 
    -ชุดท่ี 2 ม.2, ม.4 และ ม.5 จ าหน่าย
สินค้า 
2.3 กิจกรรมการแสดงความสามารถของ
นักเรียน 
(C) 3.ประเมิน 
3.1 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
3.2 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
(A) 4.สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้   

1.นักเรียนจิตอาสา
จ านวน 1,000 คน  
2. ร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับตลาด
นัด Friday มี
กระบวนการในการ
ท างาน มีความคิด 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการ 5.6     การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดท าแผนพอเพียง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    9 มิถุนายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อ 3.1   มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
ออกแบบและการจัดท า
ก าหนดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ของคร ู
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของครูและ
บุคลากร 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการ
ด าเนินการ 
1.2 แบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ครูวิทยากรจัดท าหลักสูตร และส่ือท่ี
ใช้ในการอบรม 
2.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูเข้าร่วม
อบรม 
2.3 ด าเนินการอบรม 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม, 
ประเมินแผนพอเพียง 
(A) 4.สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้   

1.ครู (บรรจุ/ย้าย
มาใหม่ และ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 24 
คน) ครูวิทยากร 6 
คน 
2. ครูท่ีเข้ร่วม
โครงการสามารถ
ออกแบบ-จัดท า 
ก าหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
และแผนพอเพียง 
ท่ีมีคุณภาพ 

3,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.จ านวนครูท่ีเข้าร่วม
อบรม 
2. การจัดท า
ก าหนดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
และหน่วยพอเพียงมี
ระดับคุณภาพ ดีขึ้น
ไป 

งานศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง/ 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 5.7     ขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    มิ.ย. 63 – ก.พ.64 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2   ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ทบทวนแนวทางการด าเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ และเป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ให้ครู-บุคลากร รับทราบ
ถึงนโยบายของโรงเรียนในการขับเคล่ือน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 พัฒนาแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ 
และด าเนินการตามเกณฑ์ 6 หมวด 
2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.3 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน 
อย่างยั่งยืน 
(C) 3.ประเมินผลการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 6 หมวด  
(A) 4.สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้  
 
 
 
  

1.ครู 65 คน  
นักเรียน  1,000 
คน 
2. โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
3. นักเรียนมี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

30,900 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.ครูและนักเรียน
ด าเนินการครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีคุณภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
   

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



ส่วนที ่4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 108 
 

โครงการ 5.8     โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    พฤศจิกายน  63 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2    ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็กให้
บุคคลากรของโรงเรียน 
2. เพื่อช่วยเหลือ  
ป้องกัน และ ดูแลความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดี
ให้กับบุคคลากรตาม
มาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 
 
 
 
 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการ
ด าเนินการ 
1.2 แบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1.3 ก าหนดวันเวลาในการจัดอบรม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการอบรมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
(C) 3.ประเมินผลความพึงพอใจในการจัด
อบรม  
(A) 4.สรุป รายงานผล งบประมาณท่ีใช้   

1.บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนกะทู้
วิทยา จ านวน 64  
คน 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนกะทู้
วิทยา ร้อยละ 90 มี
ความรู้และเข้าใจ
มาตรฐาน 
3. โรงเรียน
คุ้มครองเด็กได้มี
ประสิทธิภาพ 

- 25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.ครูและบุคลากร
โรงเรียนกะทู้วิทยา   
จ านวน  64 คน 
ครูและบุคลากร
โรงเรียนกะทู้วิทยา  
ร้อยละ  90 
มีความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานโรงเรียน
คุ้มครองเด็กและ
สามารถในไปใช้ใน
สถานศึกษาได้   

งานโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก 
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โครงการ 5.9     โรงเรียนสีขาว 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน   ข้อ 1.2  4)   มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย สภาวะทางอารมณ์เหมาะสม ,  มาตรฐานท่ี 3 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปญัหายาเสพติด 
2. เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง 
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้ 
หน่วยงานภายนอก เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 
 
 
 

1. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 32 
ห้องเรียน (64 คน) 
   - ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
   - ค่าสมนาคุณวิทยากร  
2. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง 
   - ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
3. กิจกรรมประกวดห้องเรียนปลอดยา
เสพติด 

1.นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ านวน 1,000 คน  
2. โรงเรียนกะทู้
วิทยามีระบบการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังปญัหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ 
 

- 10,000 - 1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน 
2.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา ร้อยละ 
80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถาน ศึกษาก าหนด 
มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงโทษของอบายมุข
และสารเสพติดทุก
ประเภทและสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 

งานยาเสพติด 
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โครงการ 5.10     โรงเรียนดีประจ าต าบล 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  , มาตรฐานท่ี 2   ข้อ 2.2 ษาการบริหารและจัดการของสถานศึกนวบะรก  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เป็น “โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล” 
ท่ีมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  
2.มีความพร้อม ในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย 
2.สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

(P) 1.ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายงาน 
ศึกษาเป้าหมายของโรงเรียนดีประจ า
ต าบล 
(D) 2.ด าเนินการดังนี ้
2.1 เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
หลักสูตรท่ีหลากหลายตรงความต้องการ 
2.2 พัฒนาอาคารสถานท่ี สร้างแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
2.3 วางแนวทางเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
โรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของคณะครู 
นักเรียนและบุคลากรทุกคน เพื่อส่งเสริม
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควรค่าแก่การ
เป็นคนไทย 
2.4 ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน ชุมชน  
(C) 3.ประเมินผลการด าเนินการเทียวกับ
เป้าหมายตัวช้ีวัด 
(A) 4.วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
แนวทางพัฒนาต่อไป และรายงานผล
โครงการ 

1. โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของ
ชุมชน เป็นต้นแบบ 
การให้บริการทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  
2.โรงเรียนมีความ
พร้อมในด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน  
3.ผู้บริหารและครูท่ี
มีประสิทธิภาพ  
4. ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นมีส่วน
ร่วม ในการจัด
การศึกษา 
5. สร้างโอกาสให้
นักเรียนในพืน้ท่ีได้
พัฒนาอย่างเต็มท่ี  

10,000 - - 1.จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการพัฒนา 
2.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีทักษะ
ด้านวิชาการ ทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ 
3. ร้อยละของ
ผู้ปกครอง ท่ีมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา ระดับมาก 
ขึ้นไป 

งานตาม
นโยบายตาม
จุดเน้น 
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โครงการ 5.11     เยาวชนจิตอาสาคัดแยกขยะ พัฒนาโรงเรียน (โรงเรียนปลอดขยะ) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    13 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี ...1...  ข้อ 1.2     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     4)สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการคัดแยก
ขยะ 

2. เพื่อสร้างจิตส านึกแก่
นักเรียนในการมีส่วน
ร่วมรณรงค์การคัดแยก
ขยะพลาสติกในโรงเรียน
และชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P) 1. การวางแผน 
   1.1 ครูและนักเรียนแกนน าร่วมวาง
แผนการจัดกิจกรรม  
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการวางและ
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
   1.4 คัดเลือกกลุ่มตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
(D) 2. การด าเนินกิจกรรม 
2.1 นักเรียนแกนน าและนักเรียนกลุ่ม
ตัวแทนจ านวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 
(C) 3. ประเมินผลโครงการ/ประเมินความ
พึงพอใจ 
(A) 4. รายงานผลโครงการ 
   จัดท ารูปเล่มรายงานผลโครงการ เสนอ 
ผอ. และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 

1. ครู 10 คน 
นักเรียน 40 คน 

2.เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีร่วมเข้า
กิจกรรมเยาวชนจิต
อาสาคัดแยกขยะ 
พัฒนาโรงเรียน 
 

- 10,000 - 1. ครู 10 คน 
นักเรียน 40 คน ร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้เข้าค่าย
มีจิตอาสามากในการ
รณรงค์การเลิกใช้
ภาชนะโฟมและ
ถุงพลาสติก 

งานธนาคาร
ขยะ 
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โครงการ 5.12     โรงเรียนวิถีพุทธ/วันส าคัญทางศาสนา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 2.1  การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบ้ืองต้น
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน วัด 
และโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2.แบ่งกิจกรรมย่อยทางศาสนาให้กลุ่ม 
สายช้ันรับผิดชอบการร่วมกิจกรรม 
3.ด าเนินการ/ร่วมกิจกรรม ทางศาสนา 
4.ประเมินผล 
5.สรุปและรายงานผล 

1.นักเรียนร้อยละ 
90 ขึ้นไปมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษา
และหลักธรรมทาง
ศาสนา 
2.นักเรียนทุกคนมี
การพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และสามารถเรียนรู้
ท่ีจะด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทัน
โลกท่ีเปล่ียนแปลง 
สร้างสังคมท่ีดีมี
คุณภาพต่อไป 
 

3,000 - - 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 1,000 
คน 
2.นักเรียน ร้อยละ 
90 มีการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และสามารถเรียนรู้ท่ี
จะด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม รู้เท่าทัน
โลกท่ีเปล่ียนแปลง 
สร้างสังคมท่ีดีมี
คุณภาพ 
 
 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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โครงการ 5.13     สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน )โรงเรียนสุจริต(  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ,  มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2   1)การเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1 . เพื่อให้ครู นักเรียน 

และบุคลากรรู้และเข้าใจ
ถึงการป้องกันทุจริตใน
สถานศึกษา ความ
โปร่งใส สามารถตรวจ
การด าเนินงานของ
โรงเรียนได้ทุกผ่ายงาน 
2 . เพื่อให้ครู นักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียน
สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานการด าเนินการ
ป้องกันทุจริตใน
สถานศึกษาได้ 
3 . เพื่อให้ครู นักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและให้ความ 
ส าคัญต่อการต่อต้าน
ทุจริตในสถานศึกษา 

1.การวางแผน 
1.1 ศึกษาการเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 
2. การด าเนินกิจกรรม  
2.1 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันทุจริตในสถานศึกษา ( 2 จุด ) 
2.2 เชิญวิทยากรจาก ปปช.จังหวัดภูเก็ต 
ให้ความรู้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา
และแกนน านักเรียน เรื่องการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมประเมิน
โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 
3. ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
3.1พัฒนาระบบบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
4.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 65 
คน นักเรียน 1,000 
คน 
2. เพื่อให้ครู
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รู้และเข้าใจ 
สามารถตรวจสอบ
การด าเนินการใน
สถานศึกษาและ
เห็นความส าคัญต่อ
การต่อต้านทุจริต
ในสถานศึกษาได้ 
 

- - - 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 6.1     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

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

1. มีการประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 
,สมาคมผู้ปกครอง
และครูอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง      
2. เครือข่าย
ผู้ปกครอง, สมาคม
ผู้ปกครองและครูมี
ความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,000 
(เงิน

สวัสดิการ) 

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

งานสมาคม/
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 
งานกิจการ
นักเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานหลักที่ 6 : พัฒนาภาคีเครือขา่ย และเสรมิสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากองค์กรภายนอก 
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โครงการ 7.1     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    มีนาคม – พฤษภาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.3 พัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
ท้องถิ่น ตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้นของ
ต้นสังกัด 
2. เพื่อปรับปรุงเอกสาร
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
หลักสูตรสถานศึกษา 
และเอกสารประกอบ
หลักสูตรให้มีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

(P) 1. ข้ันวางแผน 
1.1 วิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการ/
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โรงเรียน ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
1.2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
(D) 2. การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 ครูประจ าวิชา จัดท า/ออกแบบ
ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 จัดการเรียนการสอนตามท่ีออกแบบ 
(C) 3.ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้
หลักสูตร 
(A) 4.สรุป  รายงานผล   

1.หลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระฯ  / หลักสูตร
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู มี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร 
3. โรงเรียนมี
หลักสูตรท่ีมี
คุณภาพ เป็น
ปัจจุบนั 

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

งานพัฒนา
หลักสูตร/
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานหลักที่ 7 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และเน้นทักษะอาชีพ 
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โครงการ 8.1     ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการเรียนภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
1.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 ส ารวจส่ือการเรียนการสอนท่ีการซ่อม  
1.4 วางแผนกิจกรรมในโครงการ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ซ่อมแซม 
ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของส่ือท่ี
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
2.2 จัดซื้อ จัดหาส่ือภาษาไทยเพิ่มเติม 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการใช้ส่ือ
ของครู ประเมินประสิทธิภาพการใช้ส่ือ 
(A) 4. สรุปรายการวัสดุ ส่ือ ท่ีจัดซื้อ 
ซ่อมแซม รวมงบประมาณท่ีใช้   

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

5,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. จ านวนส่ือ
เทคโนโลยีท่ีจัดซื้อ 
จัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
2. ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีน่าสนใจ 
3. มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ภาษาไทยท่ีสวยงาม
น่าสนใจเหมาะ
ส าหรับนักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
แผนงานหลักที่ 8 : จัดหาและพัฒนาสือ่ สนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ 

 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 117 
 

โครงการ 8.2      ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. 1. เพื่อพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ให้น่าสนใจ
มากขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
1.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 ส ารวจส่ือการเรียนการสอนท่ีการซ่อม  
1.4 วางแผนกิจกรรมในโครงการ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ ์ซ่อมแซม 
ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของส่ือท่ี
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
2.2 จัดซื้อ จัดหาส่ือภาษาไทยเพิ่มเติม 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการใช้ส่ือ
ของครู ประเมินประสิทธิภาพการใช้ส่ือ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ส่ือ ท่ีจัดซื้อ 
ซ่อมแซม รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 
 
 
 

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

5,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1. จ านวนส่ือ
เทคโนโลยีท่ีจัดซื้อ 
จัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
2. ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีน่าสนใจ 
3. มีแหล่งเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ี
สวยงามน่าสนใจ
เหมาะส าหรับ
นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู ้

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



 

ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 118 
 

โครงการ 8.3      ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้แนะแนว 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    20 กรกฎาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ วางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู
สร้างและพัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้งานแนะแนวให้
น่าสนใจมากขึ้น 
 

(P) 1.ขั้นวางแผนการด าเนินงาน  
1.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนจัดกิจกรรม 
(P) 2.ขั้นลงมือปฏิบัติ    
กิจกรรมท่ี 1  การปรับปรุง ซ่อมแซม  
-ส ารวจส่ือการเรียนการสอนท่ีช ารุด   
-จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมส่ือเก่า 
-ด าเนินการซ่อมแซม ตรวจสภาพความ
พร้อมใช้งานของส่ือท่ีซ่อมแซมแล้ว 
กิจกรรมท่ี  2  การจัดซื้อ จัดหาส่ือ 
-ส ารวจส่ือการเรียนการสอน 
-ด าเนินการจัดซื้อส่ือเพิ่มเติม 
(D) 3. ขั้นตรวจสอบ   
-ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
-ติดตามการใช้ส่ือในการเรียนการสอนของ
นักเรียน 
(A) 5. รายงานโครงการการสรุปและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

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

 

4,000 - - 1. จ านวนส่ือ
เทคโนโลยีท่ีจัดซื้อ 
จัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
2. ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ / 
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ีน่าสนใจ 

งานแนะแนว 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 119 
   

 

 
 
 
โครงการ 9.1     พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ส ารวจอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 
1.2 รวบรวมข้อมูลการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีในปีท่ีผ่านมา 
1.3 ประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนา
สถานท่ีในโรงเรียน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซื้อธงชาติ 
2.2 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
2.3 ซ่อมแซมอาคาร 1,2 และอาคารอื่นๆ 
2.4 จัดจ้างท าเวทีน๊อคดาวน์ 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
(A) 4.สรุปรายการท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง 
รายงานผล   

1.บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนกะทู้วิทยา
ในปีการศึกษา 
2563 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนกะทู้วิทยา
ในปีการศึกษา 
2563 มีความสุขกับ
การท างานใน
หน่วยงานนี ้

230,400 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

งานอาคาร
สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
แผนงานหลักที่ 9 : พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 120 
   

โครงการ 9.2      ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ส ารวจระบบสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 
1.2 รวบรวมข้อมูลการซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคในปีท่ีผ่านมา 
1.3 ประชุมวางแผนแนวทางการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 1, 2, 3, 
4, 5 และอาคารประกอบการ 
2.2 ระบบท่อส่งน้ าประปา 
2.3 ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ 1, 2, 3, 
4, 5 และอาคารประกอบการ 
2.4 ซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ในโรงเรียน 
(C) 3.ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการวัดประเมินผล 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน 
1,000 คน มีระบบ
สาธารณูปโภคมี
คุณภาพพร้อมใช้ 
2. มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดี
สะดวกและ
ปลอดภัยมั่นคง
แข็งแรงผู้ใช้พึง
พอใจ 

55,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

งานอาคาร
สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 121 
   

โครงการ 9.3     เรารักโรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 วางขอบข่ายภาระงาน 
1.2 ส ารวจ และ จัดวางระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 มอบหมายนักเรียนแต่ละห้องพัฒนา
พื้นท่ีรับผิดชอบตามท่ีแบ่ง 
2.2 ท าคอกใส่ใบไม้ท่ีนักเรียนกวาด 
2.3 น าใบไม้มาท าปุ๋ยหมักในคาบชุมนุม 
2.4 ประกวดส่ิงประดิษฐ์รีไซเคิล 
2.5 ตกแต่งบริเวณโรงเรียน 
2.6 ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นไม ้
2.7 จัดสวนหย่อมตามจุดต่างๆ 
(C) 3.ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
งานต่างๆท่ีด าเนินการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยาจ านวน
1,000 คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 
98 เข้าร่วมกิจกรรม 

100,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

งานอาคาร
สถานท่ี 
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โครงการ 9.4     จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดส าหรับแม่บ้านและคนสวน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อ ปรับปรุง พัฒนา 
อาคารสถานท่ี  
สาธารณูปโภค และ
ส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 วางขอบข่ายภาระงาน 
1.2 ส ารวจ และ จัดวางระยะเวลา
ด าเนินงาน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์และน้ ายาท าความ
สะอาดห้องน้ า อาคาร 
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์งานรักษาพื้นท่ี(งาน
สวน) 
2.3 จัดซื้อน้ ามันเครื่องตัดหญ้า 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้   
 
 
 
 
 

1. บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนกะทู้ในปี
การศึกษา 2563 
2. บุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังหมดของ
โรงเรียนกะทู้ในปี
การศึกษา 2563 มี
ความสุขกับการ
ท างานในหน่วยงาน 

30,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1. การสร้าง ปรับปรุง 
พัฒนา ดูแล มี
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
2. อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม มีความ
สมบูรณ์ และเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
3. ครู นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจ 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
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โครงการ 9.5     บริหารจัดการห้องสมุด 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 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.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดกิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุห้องสมุด 
2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานเทคนิค 
2.3 งานบริการยืม-คืนหนังสือ การอ่าน
และการค้นคว้า 
2.4 จัดกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน 
(C) 3.ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้
บริการห้องสมุดและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
(A) 4.สรุป รายงานผลการด าเนินงาน
ห้องสมุด 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 1,000 คน 
ใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้         
2.  ห้องสมุดมีความ
พร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
สพฐ. ระดับ
คุณภาพ ดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและมีนิสัย
รักการอ่าน ร้อยละ  
90 

01 ,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

งานห้องสมุด 
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โครงการ 9.6     ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    3 สิงหาคม 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.5 สถานศึกษาจัดสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อปรับปรุงศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น  ให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
2. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนการพัฒนาห้อง 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดของ
โครงการห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
2.2 จัด ตกแต่ง และปรับปรุงสถานท่ี 
จัดบริการภายในศูนย์ให้เป็นไปตามผัง
ศุนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
(C) 3.ประเมินการพัฒนาห้อง และความ
พึงพอใจต่อการใช้งานห้องศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น 
(C) 4.สรุปรายการการพัฒนาห้องศูนย์  
 
 
 
 
 
 
  

1. พัฒนาห้องศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น   
2. พัฒนาศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น ให้
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE   

7,500 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 1. มหี้องศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น 1 ห้อง 
2. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ใน
ระดับดี 

งาน TO BE 
NUMBER ONE   
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โครงการ 9.7     สร้างแหล่งเรียนรู้ การเพาะเห็ดนางฟ้า 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ขอ้ 2.5  ,   มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.1 (6) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1.เพื่อสร้างโรงเพาะเห็ด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการเพาะ
เห็ด 
3. นักเรียนสามารถน า
วิธีการ และกระบวนการ
การเพาะเห็ดไปใช้ในการ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
 

(P) 1. ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ
การงาน 
วางแผนการสร้างแหล่งเรียนรู้ การเพาะ
เห็ดนางฟ้า 
(D) 2. ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ การ
เพาะเห็ดนางฟ้า 
   3. นักเรียนฝึกปฏิบัติ การเพาะเห็ด
นางฟ้า 
(C) 4. ประเมินการปฏิบัติงาน 
(A) 5. รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีโรงเพาะเห็ด
เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายใน 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร  
สถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ  
80  มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 

5,000 - - 1. นักเรียนช้ัน ม.3 
จ านวน 80 คน ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร  
สถานศึกษา 
3. นักเรียน มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ. 

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 
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โครงการ 10.1     พัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 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 
1.1 ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ตามทะเบียนท่ีมี
ในงานโสตทัศนศึกษา 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดท าระเบียบปฏิบัติการใช้ห้อง และ
ตารางการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
2.2 ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์
ท่ีช ารุดและใช้การไม่ได้ 
2.3 ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้ใช้งานได้ 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการใช้
บริการทางด้านโสตทัศนศึกษาของครูและ
นักเรียน 
(A) 4.สรุปรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อ 
รวมงบประมาณท่ีใช้  รายงานโครงการ 

1.บุคลากรภายใน
โรงเรียนกะทู้วิทยา
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ปรับปรุงและ
พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาให้ใช้ได้กับ
ทุกกิจกรรม  
(100 %) 

52,500 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

งานโสตทัศน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ 
แผนงานหลักที่ 10 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

 



ส่วนที่ 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 127 
  

โครงการ  10.2      ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  ข้อ 2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงาน 
3. เพื่อให้พอเพียงและ
พร้อมต่อการใช้งาน 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ส ารวจคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนท่ีต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ประชุมวางแผนแนวทางการซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 จัดซื้อวัสดุในการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
2.2 ด าเนินการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินการ 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์มีเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน 
2. ร้อยละ 90 
สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นและเรียนรู้
น าเสนอผลงานได้ 

50,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้
งาน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90   
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นและ
เรียนรู ้

งานระบบ
เทคโนโลยี 
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โครงการ 10.3      เสริมสร้างส่ือเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    มิถุนายน 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  ข้อ 2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้มีเครื่องมือ 
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงาน 
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ส ารวจเครื่องมือ เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
1.2 ตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่าในการ
ซ่อมหรือซื้อเทคโนโลยี 
 (D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ซ่อมบ ารุงในส่วนท่ีมีความคุ้มค่า 
2.2 จัดหาใหม่กรณีท่ีประเมินแล้วไม่
สามารถซ่อมได้หรือไม่คุ้มค่า 
1.3 น ามาใช้ในการเรียนการสอน 
(C) 3.ประเมินความคุ้มค่า/ความพึงพอใจ 
(A) 4.สรุป รายงานผล 

1. จ านวนเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ 3 
เครื่องใน 3 
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
2.เครื่องเสียง
ส าหรับการสอน 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
4.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 

81,000 
(งบคงเหลือ
ปี 2562) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1. จ านวนเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์มี
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
2. มีเครื่องเสียง
ส าหรับการสอน 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ 10.4      เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสารวัตรนักเรียน  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2  ข้อ 2.6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านสารวัตรนักเรียนมี
ความรวดเร็วและเป็น
ระบบ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การวางแผน 
  - ประชุมกลุ่มงานสารวัตรนักเรียน 
  - วางแผนการจัดกิจกรรม 
2.การด าเนินกิจกรรม  
  - จัดซื้อวิทยุส่ือสารประชาชน  
    จ านวน 10 เครื่อง 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1.จัดหา วิทยุ
ส่ือสาร จ านวน 10 
เครื่อง 
2.การด าเนินงาน
ด้านสารวัตร
นักเรียนและอื่น ๆ 
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วขึ้น 
 

16,000 
 

- - 1. จ านวนเครื่องวิทยุ
จ านวน 10 เครื่อง 
เพียงพอต่อการใช้
งาน  
2.ร้อยละของการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของงานสารวัตร
นักเรียน มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
80 

งานสารวัตร
นักเรียน 
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โครงการ 11.1     พัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาคร ู
1.2 ส ารวจข้อมูลการพัฒนาครูในปีท่ีผ่าน
มา 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีจัดอบรม 
2.2 ด าเนินการด้านเอกสารให้ครูเข้ารับ
การอบรม 
2.3 จัดอบรมการพัฒนาครูในโรงเรียน 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการ
อบรมครู และประเมินผลการอบรมครูท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน 
(A) 4.สรุปรายการอบรมของครู รายงาน
ผล รวมงบประมาณท่ีใช้   
 

1.ครู จ านวน 64 
คน  
2.ครูร้อยละ 90 มี
การพัฒนาตนเอง 

81,760 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.ครูจ านวน 64 คน  
ได้รับการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์ 
2.ครูร้อยละ 90 
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ปรับปรุงพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน 

กลุ่มบริหาร
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
แผนงานหลักที่ 11 : พัฒนาและส่งเสรมิครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
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โครงการ 11.2      ผลิตส่ือการเรียนการสอน (งานคอมพ์ ..จัดอบรมครู) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาคร ู
1.2 ก าหนดรูปแบบการอบรม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ด าเนินการอบรมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
และการผลิตส่ือเทคโนโลยี 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรม 

1.ครูมีส่ือ 
นวัตกรรมท่ีเพียง
หอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน 
อย่างคนละ 1 
รายการ 
2.ร้อยละ 90 ครูใช้
ส่ือการสอนในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ร้อยละ 90  ของ
รายวิชา สามารถ
ผลิตส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพท าให้
ผู้เรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น 
 

23,040 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

งานระบบ
เทคโนโลยี 
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โครงการ 11.3     สานสัมพันธ์สร้างขวัญก าลังใจ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

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

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 มอบกระเช้าเย่ียมไข้ให้กับบุคลากรท่ี
เจ็บป่วย 
2.2 มอบการ์ดอวยพรให้บุคลากรในวัน
คล้ายวันเกิด 
2.3 อวยพรปีใหม่ แสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ 
2.4 มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรส าหรับ
บุคลากรท่ีไม่ขาดไม่ลา ไม่สาย 
2.5 เล้ียงส่ง/รับ ครู 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 
(A) 4.สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
   

1. ครูและบุคลากร
ทุกคนได้รับการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
2. ครูและบุคลากร
ทุกคนเกิดความ
ประทับใจและมีเจต
คติท่ีดีต่อโรงเรียน 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50,000 
(เงิน

สวัสดิการ) 
 

1.ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 100 ได้รับ
การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
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 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ครั้งท่ี1 เดือน ก.ค. 2563   ครั้งท่ี2 เดือน ธ.ค.2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 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 ก าหนดวิธีการ หัวข้อ และจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
(D) 2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมครู ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
วิธีการนิเทศ 
2.2 คณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ตาม
ปฏิทิน/บันทึกผลการนิเทศ 
(C) 3.ประเมินผล 
(A) 4. สรุป รายงานผลการนิเทศ 

1. ครู 65 คน  
2. ครูร้อยละ 100  
มีการออกแบบ 
วางแผน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและวัด
ประเมินผลตาม
สภาพจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูร้อยละ 90 
สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 
 
 

 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1. ครู 65 คน 
2.ครู มีการออกแบบ 
วางแผน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 และวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง 
3. ครู สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 12.1     ส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกต้ังสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    12 กุมภาพันธ์ 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1      มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกตนเอง
เก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค
และหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการท า
กิจกรรม 
1.2 เตรียมงานในส่วนต่างๆ 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
2.2 ด าเนินการเลือกต้ังสภานักเรียน 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจของการ
ด าเนินกิจกรรมเลือกต้ัง 
(A) 4.สรุป รายงานผล จ านวนนักเรียนที่
เข้าใช้สิทธ์ิ รับรองสภานักเรียนที่ได้รับการ
รับเลือก รวมงบประมาณที่ใช้   
 
 
 

1.นักเรียนโรงเรียน
กะทู้วิทยา จ านวน 
1,000 คน 
2. นักเรียนเข้าใจ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จัก
ใช้สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาค 
และหน้าที่ของ
ตนเอง ร้อยละ 100 
  
  

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม เลือกต้ัง
ประธานสภา ร้อยละ 
100 
2.นักเรียนมีเจตคติที่
ดีเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ร้อย
ละ 100 

งานสภา
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนงานหลักที่ 12 : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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โครงการ 12.2      อบรมนักเรียนแกนน าสภานักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    4 กรกฎาคม 2563, 29 มีนาคม 2564 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1   ,   มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
ความส าคัญของงานสภา 
2. เพ่ือวางแผนการ
ท างานของสภานักเรียน 
โรงเรียนกะทู้วิทยา 
3. เพ่ือให้สภานักเรียน 
ได้น าเสนอ โครงการ 
ต่าง ๆ 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมวางแผนแนวทางการด าเนิน
กิจกรรม 
1.2 ก าหนดรูปแบบการอบรม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 อบรมแกนน าสภา ครั้งที่ 1 (คัดเลือก
สภานักเรียน อบรมให้ความรู้ ร่วมกัน
เสนอกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน) 
2.2 อบรมแกนน าสภา ครั้งที่ 2 (คัดเลือก
สภานักเรียน อบรมให้ความรู้ ร่วมกัน
เสนอกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน) 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานของสภา 
(A) 4.สรุป รายงานผลกิจกรรม  
 
 
 
 
 

1. แกนน าสภา
นักเรียน ระดับชั้น 
ม.5 จ านวน 25 คน 
2. แกนน าสภา
นักเรียน สามารถ
วางแผนการท างาน
ได้มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ  

- 13,310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1.นักเรียนเข้าร่วม
อบรมแกนน าสภา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 50 คน 
2. นักเรียน ร้อยละ 
90 เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของงาน
สภา 
3. ผลงานเชิง
ประจักษ์ของงานสภา 
ร้อยละ 80 มี
ประสิทธิภาพ 

งานสภา
นักเรียน 



ส่วนท่ี 4 ตอน ข : รายละเอียดแผนงานโครงการ  : 136 
  

โครงการ 12.3     พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ (กิจกรรมชุมนุม) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะ ประสบการณ์
ตามความสนใจ 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
1.2 ส ารวจความสนใจของนักเรียน 
1.3 ครูเปิดกิจกรรมชุมนุม 1 ครู 1 ชุมนุม 
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตาม
ความสนใจ (แบ่งกลุ่มระดับชั้น ม.1-3 
และระดับชั้น ม.4-6) 
2.2 ครูที่ปรึกษาชุมนุมวางแผนการจัด
กิจกรรมร่วมกับนักเรียน (จัดท าปฏิทินจัด
กิจกรรมฯ) 
2.3 นักเรียนร่วมกิจกรรม เรียนรู้ ตาม
ปฏิทิน 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน โดยการน าเสนอ และจัด
แสดงผลงานของนักเรียนแต่ละชุมนุม 
(C) 4.สรุป รายงาน 
 

1. นักเรียน ม.1 – 
ม.6 จ านวน 1,000  
คน  
2. นักเรียนมีทักษะ 
สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร และ
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

140,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.จ านวนนักเรียน ม.
1 – ม.6 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุม 
2.ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผล
ประเมินกิจกรรม
ชุมนุม ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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โครงการ 12.4     ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ก.ค. 63  / ธ.ค. 63 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ ข้อ 3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม รายได้ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุก
คน จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้เป็นฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน
มีความรู้ และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างองค์
ความรู้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

(P) 1.การวางแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
1.2 ประชุมครูระดับชั้น / หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯก าหนดแหล่งเรียนรู้   (ไม่ซ้ า)  
(D) 2.การด าเนินกิจกรรม 
2.1 ประชุมครูออกแบบกิจกรรมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 
2.2 หน.กลุ่มสาระฯ /หน.ระดับ/ครูที่
รับผิดชอบเสนอแผนรายละเอียดการ
ด าเนินกิจกรรม 
 2.3 ติดต่อประสานงาน 
 2.4 น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้  จัด
กิจกรรมบูรณาการ 
(C) 3.ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 
(A) 4.สรุป รายงานผลโครงการ 
 

1. นักเรียน ม.1 – 
ม.6 จ านวน 1,000  
คน  
2. นักเรียนมีความรู้ 
และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างองค์
ความรู้จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

- 147,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 1.ครู  65 คน 
นักเรียน 1,000 คน 
2. การออกแบบการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้เป็นฐาน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา  
     1. ก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ  
     2. ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ  
     3. ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำสำระหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
     5. ส่งเสริมให้มีกำรพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ให้ 
         ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
     6. เสนอแนวทำงและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน 
         บุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ  
     7. ส่งเสริมให้มีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกร และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
     8. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับองค์กรทั้งภำครัฐ 
         และเอกชน เพ่ือให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน  
         และท้องถิ่น  
     9. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำก่อนเสนอต่อสำธำรณชน  
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา    
     1. ร่วมวำงแผนก ำหนดกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
     2. ให้ค ำปรึกษำและเข้ำร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนของบุคลำกร 
     3. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลำกรและทรัพยำกรให้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 
     4. ร่วมก ำหนดนโยบำย และวำงแผนพัฒนำปรับปรุงโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบำย 
         กระทรวงศึกษำธิกำรและควำมต้องกำรของชุมชน 
     5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสู่ชุมชน 
บทบาทหน้าท่ีของครู             
      1. ร่วมด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
      2. ร่วมจัดท ำแผนกลยุทธ์และกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
      3. น ำแผนกลยุทธ์ไปใช้  
      4. รำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน          
     1. ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำของโรงเรียน  
     2. ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
     3. สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
     4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน           

ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 



 

ส่วนท่ี 5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน : 139 
 

บทบาทหน้าท่ีของนักเรียน  
     1. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  
     2. สนับสนุนในกำรด ำเนินกิจกรรม ร่วมกับผู้ปกครอง  
     3. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรม  
     4. เผยแพร่ข่ำวสำรของโรงเรียนต่อชุมชน  
 
 

 

การก ากับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล 
 

 

แนวทำงกำรก ำกับติดตำมประเมินผล ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
1. การก ากับติดตาม  
      1.1 จัดท ำรูปแบบกำรก ำกับ ติดตำมงำน  
      1.2 จัดผู้รับผิดชอบในกำรก ำกับติดตำมงำน  
 2. การประเมินผล  
       2.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผล  
       2.2 สร้ำงเครื่องมือประเมินผล  
       2.3 ด ำเนินกำรประเมินผล ทั้งก่อนด ำเนินโครงกำร เพ่ือดูควำมเป็นไปได้ ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  

 เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำ และปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินงำนและประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงกำร เพ่ือดู 
 ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน  

3. การตรวจสอบ   
       3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตำมผลงำน โครงกำรที่ปฏิบัติบันทึกผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนำ  
       3.2 คณะกรรมกำรโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ  
            อุปสรรค และหำทำงช่วยเหลือสนับสนุน  
4. การรายงานผล   
       4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เม่ือสิ้นสุดโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด โดยผู้รับผิดชอบโครงกำร/ 

  กิจกรรม  
       4.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง โดยงำนแผนงำน 

  และสำรสนเทศ  
       4.3 รำยงำนผลประจ ำปีกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดแผนปฏิบัติกำร โรงเรียนจะแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

  สรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงำน ต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
  ทรำบต่อไปเพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 
  กำรศึกษำต่อไป  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
  

 
 
 

 ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          
                     

 1. ดร. ชัยอนันท์  สุทธิกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธาน 

 2. นายขัมน์  สุขาพันธุ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 3. นายวันชัย  พงษา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 4. พ.ต.ท.อ าพลวัฑฒ์  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  บุตรเลี่ยม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

 12. พระครูโสภณสุตาทร   ผู้แทนพระภิกษุ   กรรมการ 

 13. นายไพโรจน์  ชัยช านาญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 

 14. นางดวงพร  กุลวรางกูร  ผู้แทนครู   กรรมการ 

 15. นายสนิท   รอดเซ็น   ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา 



คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/งบประมาณ 
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 

 

1. นายสนิท  รอดเซ็น   ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา  ประธาน 
2. นางดวงพร  กุลวรางกูร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 
3. นายเกรียงศักด์ิ  กุลวรางกูร  ที่ปรึกษา    กรรมการ  
4. นายเอกชัย  หนูหลง   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งนภา  เลื่อมใส  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ   กรรมการ 
6. นางสาวพนิดา  ด าแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบุคคล   กรรมการ 
7. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์  หัวหน้างานตามนโยบาย จุดเน้น  กรรมการ 
8. นางสาวเอริญญา  มัจฉา  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย     กรรมการ 
9. นางสาวรัชดา  ด าคงแสง  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. ว่าที่ ร.ต.ปกธรรม  เชาวนกฤษณกุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
15. นางนภษร วัชรนันทกุล  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


