
ค ำน ำ 

  การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียน
จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้ครอบคลุมกรอบงานบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน เพ่ือให้งานต่างๆ ด าเนินไป
อย่างมีทิศทางชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน  ดังนั้น    
ในปีงบประมาณ 2565  คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนห้วยยางวิทยา  จึงได้ร่วมกัน
วางแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามบริบทของโรงเรียน 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ของโรงเรียนห้วยยางวิทยา   เนื้อหาจึงเน้นการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบ 3  โดยใช้แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน      ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   และแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือให้ครอบคลุมการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนห้วยยางวิทยา ให้เกิดการพัฒนา  นักเรียน  
ครู และโรงเรียน  เป็นไปตามที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องการ และเป็นสถานที่ส าหรับสร้างพลเมืองให้มี
คุณภาพ สู่ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป 

    ขอขอบคุณในความร่วมมือของคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนห้วยยางวิทยา การด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

   

ลงชื่อ............................................... 
(นางชลิกา  หูทิพย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
โรงเรียนห้วยยำงวิทยำ  อ ำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

********************************* 
      
 

    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนห้วยยางวิทยา เล่มนี้  โรงเรียนได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาของโรงเรียน ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้น าเข้าที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนห้วยยางวิทยา ได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบ และอนุญาตให้ใช้เป็นแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  ต่อไป            

  
 
   

ลงชื่อ............................................... 
(นายแสวง   แดงฉ่ า) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
  

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 ภำพรวมของสถำนศึกษำ  
 

ประวัติโรงเรียนห้วยยำงวิทยำ 

โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่อยู่ 47 หมู่ 6 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 
77130 โทรศัพท์ เริ่มรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2533 ตามค าสั่งกรมสามัญศึกษา  ที่ ศธ. 
8006/37  แต่งตั้งให้คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2533 เป็นสหศึกษา จ านวน 2 ห้องเรียน ที่ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเรียนไน
ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533  มีนักเรียนจ านวน 49 คน  ใช้สถานที่โรงเรียนห้วยน้ าพุ สปอ.เมือง  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และให้โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลในเรื่องการเรียนการสอน  และด าเนินกิจการต่างๆ     
ของโรงเรียนทั้งหมด จนกว่าจะหาที่ดินสร้างโรงเรียนได้  โดยมีนายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้สั่งให้ นางอรวรรณ  ปริกขิตตา
นนท์ อาจารย์ 2  และนายทวีศักดิ์  ผ่องแผ้ว  อาจารย์ 1  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ไปเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน         
ในระยะแรก ได้ติดต่อที่ดินของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในหมู่ที่ 6 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 50 ไร่ สร้างโรงเรียน  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2533   และตั้งชื่อโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนห้วยยางวิทยา”  ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2533    
  ในปีการศึกษา 2534  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กรมสามัญศึกษา รุ่นที่ 5 (คอมต.สศ. รุ่นที่ 5) และได้รับการคัดเลือกจากกองการวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  เข้าโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา     
ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษาท่ัวประเทศ 

 
 
 

มีผู้บริหำรโรงเรียนห้วยยำงวิทยำ   ดังนี้ 
1.  นายช านิ    แซ่ตั้ง                         ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2533 – 2536 
2.  นางอรวรรณ    ปริกขิตตานนท์         ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2537 – 2543 
3.  นายจงรัก    จันทวงศ ์          ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2543 – 2551 
4.  นายสิทธิเดช     ศรีสวัสดิ ์               ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2551 – 2553 
5.  นายเธียรชัย      แสงชาตรี          ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2553 – 2556 
6.  นายสาโรช       ระหว่างบ้าน  ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2556 – 2558 
7.  นายเสรี           ชวนวัน  ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2558 – 2559 
8.  นายจักรพงษ์     สังข์ศิริ                   ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2559 – 2562   
9.  นางชลิกา         หูทิพย์    ปฏิบัติหน้าที่เม่ือ  พ.ศ.  2562 –ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

ที่ตั้งโรงเรียนห้วยยำงวิทยำ 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี  47 หมู่ 6 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสไปรษณีย์ 77130 หมายเลขโทรศัพท์  032574269  หมายเลขโทรสาร 032574511 มีที่ดินจ านวน 50 ไร่ 
 

 

http://www.bwc.ac.th/pan/Infor_Bwc/files/%7b166053EE-B79F-43AA-9961-EDE6BB5EF8E9%7d.htm


แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนห้วยยำงวิทยำ 
 

 

อำคำรสถำนที่ 

อำคำรสถำนที่ประกอบด้วย 
  1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ   ก  (บัวบรรณ)      สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2534    จ านวน    1  หลัง 
  2. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ข  (เรียวไผ่)             สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2534    จ านวน    1  หลัง 
  3. อาคารเรียนกึ่งถาวร (มนต์จันทร์)       สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2546    จ านวน    1  หลัง 
  4. อาคารฝึกงานแบบเบ็ดเสร็จ  ค (ใบพร้าว)      สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2534    จ านวน    1  หลัง 
  5. โรงอาหาร (เงาสน)              สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2546    จ านวน    1  หลัง  
  6. ถังน้ าฝน                         จ านวน    3  ชุด 
   -     ถังน้ าฝนแบบ  ฝ.33         สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2534    จ านวน   1  หลัง 
   -     ถังน้ าฝนแบบ  ฝ.33        สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2535    จ านวน   1  หลัง 
   -     ถังน้ าฝนแบบ  ฝ.33        สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2536    จ านวน   1   หลัง 
        7. สนามบาสเก็ตบอล              สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2534    จ านวน   2  สนาม 
  8. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง        สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2542    จ านวน   1  สนาม 

 



 

 

 

 

 



ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนตำมระดับห้องเรียน  ปีกำรศึกษำ  2565 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 
ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

2 
2 
1 

36 
33 
26 

รวมนักเรียนมัธยมต้น 5 96 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

2 
2 
2 

36 
20 
16 

รวมนักเรียนมัธยมปลาย 6 72 
รวมทั้งหมด 11 167            

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร  จ ำนวนบุคลำกร  ต ำแหน่ง  วุฒิกำรศึกษำและวิชำเอก 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางชลิกา          หูทิพย์ ผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2. นางพิศมัย         ศิริธนศาสตร์ ครู(คศ.3) ค.บ. สังคมศึกษา 
3. นางเดือนแข      อ่วมขาว ครู(คศ.2) ค.บ., ศศ.ม. คณิตศาสตร์, บริหารการศึกษา 
4. นางศศินันท์       จั่นเจริญ ครู(คศ.1) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5. นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม ครู(คศ.1) ค.บ. ชีววิทยา 
6. นางสาวปวีณา     สินกลัด ครู(คศ.2) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
7. นางสาวจิราพร    รวดเร็ว ครู(คศ.1) ศษ.บ. ภาษาไทย 
8. นายนิติธร          บุญสร้าง ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา 
9. นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธินาวา ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
10. นายสมภพ         อุตสาหะ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
11. นายณัฐพงษ์       ประทับกอง ครูผู้ช่วย คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
12. นายอรรถชัย       พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ 
13. นางสาวปรียานุช   บัวบาน ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์ 
14. นางสาวพิไลลักษณ์   ศรีชุม พนักงานราชการ ค.อย. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
15. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ทับแสงทอง ครูอัตราจ้าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. นางสาวศศิประภา    จีนสินธุ์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. เคมี 
17. นางสาวสินิทรา   บุญฤทธิ์ภักดี ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
18. นางสาวจันทิมา    กลิ่นรัน ครูอัตราจ้าง ค.บ. ศิลปะ 
19. นายชนินทร        พลายแก้ว ครูธุรการ ปวช. การตลาด 
 

 

 

 



 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรโรงเรียนห้วยยำงวิทยำ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย ชาย  หญิง  
ต่ ากว่า   
ป.ตรี  

ป.ตรี  สูงกว่า ป.ตรี  

ผู้อ านวยการ  - 1 -  -  1 38 
รองผู้อ านวยการ  -  -  -  -  -  -  
ครูประจ าการ  4 8 - 9 3 34.92 
ครูอัตราจ้าง  - 4 - 4 - 29 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 38 
นักการ/ภารโรง 2 - 2 - - 53 
ครูผู้ทรงคุณค่า - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 - - 23 
อ่ืน ๆ ระบุ - - - - - - 

รวม 
7 14 3 14 4 - 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน ์

  โรงเรียนห้วยยางวิทยามุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดดเด่นคุณธรรมด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง มีความรู้สู่อาชีพ 

           พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและ     

              ชุมชน 
  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
  5. ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย 

              ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

                  เป้ำประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
  2. เพ่ือให้ครูบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3. เพ่ือให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของ 

              ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            สัญลักษณ์โรงเรียนห้วยยำงวิทยำ  
                               ลักษณะของสัญลักษณ์                  

                               เปน็รูปรัศมี  17  แฉก  มีเสาหลักตั้งบนวงกลมที่มีรูปม้าศึกยกหนังสือ    
ภูเขา  ทะเล  อยู่ตรงกลาง  มีค าว่า “ปัญญา โลกัสมิ  ปัชโชโต”   

                      อยู่บนรอบ ๆ วงกลม  และมีค าว่าโรงเรียนห้วยยางวิทยาอยู่ด้านล่าง 
 

ควำมหมำย                          รัศมี         คือ ความเจริญรุ่งเรืองของชื่อเสียง เกียรติยศและปัญญา  
    เสำหลัก     คือ ความมั่นคงทางการศึกษา  

ม้ำศึกยกหนังสือ คือ การพุ่งทะยานไปสู่ความส าเร็จด้านการศึกษาด้วย      
                          ความเพียร  ความอุตสาหะ 
ภูเขำ    คือ ความร่มเย็นด้านจิตใจ 
ทะเล    คือ  ความล้ าลึกด้านสติปัญญา 

 
อักษรย่อของโรงเรียน  ห.ว. 
 

ปรัชญำ    สอนคนให้เป็นคนดี 
 

ค ำขวัญ    เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

คติธรรม             ปัญญา โลกัสมิ  ปัชโชโต  หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องค้ าจุนโลก 

 

สีประจ ำโรงเรียน                                    เขียว – ชมพู 

     

สีเขียว    หมายถึง ความสดชื่น รักษ์สิ่งแวดล้อม 
    สีชมพ ู   หมายถึง ความรัก  สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 ด้ำนผู้เรียน      มีคุณธรรม  น าจิตอาสา  เห็นคุณค่าปรัชญาพอเพียง 
 ด้ำนครูผู้สอน     พัฒนาคน   พัฒนาตน   เน้นการมีส่วนร่วม 
 ด้ำนผู้บริหำร      มีวิสัยทัศน์   ยึดหลักธรรมาภิบาล   บริหารโดยวิถีประชาธปิไตย 
 ด้ำนบุคลำกรอื่น  ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้บริการ 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ โรงเรียนสะอาด   บรรยากาศดี 
 
 

 

 

 

 

 

    



โครงกำร/กิจกรรมปีงบประมำณ 2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ รายหัว 
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

กก.เหลือ
จ่าย 

รายหัว
เหลือ
จ่าย 

อื่นๆ 

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ นางพิศมัย   ศิริธนศาสตร์     50,000 
 1.1  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย นางสาวจิราพร    รวดเร็ว 5,000     
      1. กิจกรรมรักการอ่าน นางสาวจิราพร    รวดเร็ว      
      2. อ่านคล่อง เขียนคล่อง  เขียนตามค าบอก นางสาวจิราพร    รวดเร็ว      
      4. ภาษาไทยวันละค า นางสาวอมรรัตน์  ประสิทธินาวา      
      5. สารานุกรม นางสาวอมรรัตน์  ประสิทธินาวา      
      6. พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย/แหล่งเรียนรู้ /ส่ือ และ    

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นางสาวจิราพร    รวดเร็ว      

      7. สุนทรภู่สู่วันภาษาไทย นางสาวจิราพร    รวดเร็ว      
 1.2  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

      คณิตศาสตร์ 
นางเดือนแข    อ่วมขาว 

3,000     

      1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นายอรรถชัย   พูลสวัสด์ิ      
      2. พัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์และแหล่งเรียนรู้/สื่อ 

         และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นางสาวสินิทรา บุญฤทธิ์ภักดี 

     

 1.3  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม 
5,000     

 1. พัฒนาส่ือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นางสาวปรียานุช  บัวบาน 
     

      2. สนุกคิด สนุกวิทย์(สัปดาห์วิทย์)(stem) นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม      
      3. Fast Tract To O-NET Up Level (o-net) นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม      
      4. ห้องเรียนสีเขียว(ห้องเรียนพลังงาน) นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม      
 1.4  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคม 

      ศึกษา 
นายสมภพ  อุสาหะ 

3,000     

 1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้/สื่อและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นายสมภพ  อุสาหะ 
     

     2. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภายนอก นายสมภพ  อุสาหะ      
     3. กิจกรรม 1 สัปดาห์ 1 หลักธรรม นายสมภพ  อุสาหะ      
     4. กิจกรรมวันอาเซียน นายสมภพ  อุสาหะ      
 1.5  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขฯพล 

       ศึกษา 
นายนิติธร  บุญสร้าง 

15,000     

       1. ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา(ภายในภายนอก) นายนิติธร  บุญสร้าง      
       2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อและภูมิปัญญา  

         ท้องถิ่น 
นายนิติธร  บุญสร้าง 

     

 1.6  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศิลปศึกษา นางสาวจันทิมา  กลิ่นรัน 3,000     
       1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อและภูมิปัญญา   

         ท้องถิ่น 
นางสาวจันทิมา  กลิ่นรัน 

     

       2. music For Fun นายนิติธร       บุญสร้าง 2,000     
 1.7  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การงาน 

       อาชีพ 
นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 

3,000     

       1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อและภูมิปัญญา 
         ท้องถิ่น 

นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 
     

 
1.8  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
 
 

5,000     



ท่ี โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ รายหัว 
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

กก.เหลือ
จ่าย 

รายหัว
เหลือ
จ่าย 

อื่นๆ 

       1.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อและภูมิปัญญา 
        ท้องถิ่น 

นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
     

       2.ค่ายภาษาอังกฤษ (ENGLISH  CAMP) นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
       3.วันคริสต์มาส      นางสาวปวีณา  สินกลัด      
       4. A word A day นางสาวปวีณา  สินกลัด      
 1.9 หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระท้องถิ่น/อาชีพระยะ 

      สั้น 
นางเดือนแข  อ่วมขาว 

500     

       1. หลักสูตรสถานศึกษา นางเดือนแข  อ่วมขาว      
       2. หลักสูตรกลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
       3. หลักสูตรอาชีพระยะสั้น นายณัฐพงษ์   ประทับกอง      
       4. รายงานการใช้หลักสูตร ครูทุกท่าน      
       5. วิจัยผลการพัฒนาหลักสูตร นางเดือนแข  อ่วมขาว      
       6. นิเทศการสอน นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์      
       8. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวจิราพร  รวดเร็ว      
       9. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ นางสาวจิราพร  รวดเร็ว      
 1.10 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครู นางเดือนแข  อ่วมขาว      
       1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นางสาวจิราพร  รวดเร็ว 30,000     
       2.จ้างครู บุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน นางเดือนแข  อ่วมขาว    149,400  
 1.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ICT นางสาวพิไลลักษณ์  ศรีชุม  20,000    
       1. ส่งเสริมการเรียนการสอน ICT นางสาวพิไลลักษณ์  ศรีชุม      
       2.  กิจกรรมการตัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ  

           DLTV/DLIT 
นางสาวพิไลลักษณ์  ศรีชุม 

     

 1.12 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและเอกสารทาง 
       วิชาการ 

นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์ 
 27,000    

        1. แข่งขันกิจกรรมอื่นๆ นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์      
        2. ยกระดับผลการทดสอบ O-net ม.3 นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์      
        3. ยกระดับผลการทดสอบ O-net ม.6 นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์      
 1.13 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธินาวา      
        1. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี นายสมภพ  อุสาหะ  5,000    
        2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วม  3,000    
        3. กิจกรรมอาสายุวกาชาด นางสาวเดือนแข   อ่วมขาว  3,000    
        4. กิจกรรมแนะแนว นางสาวศศิประภา  จีนสินธุ์      
           - การแนะแนวในชั้นเรียน ครูที่ปรึกษา      
           - การแนะแนวการศึกษาต่อ นส.ศศิประภา/นส.ปรียานุช 2,000     
           - ปัจฉิมนิเทศ นางสาวปรียานุช  บัวบาน 3,000     
           - ข้อมูลทุนการศึกษา นางสาวศศิประภา  จีนสินธุ์      
        5. กิจกรรมชุมนุม นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธินาวา 919     
 1.14 กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้าน "ปูเจ้าฟ้า" นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์  5,000    
       1. บ้านภาษาไทย นางสาวจิราพร  รวดเร็ว  2,000    
       2. บ้านคณิตศาสตร์ นางเดือนแข อ่วมขาว  2,000    
       3. บ้านวิทยาศาสตร์ นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วม  2,000    
       4. บ้านสังคม นายสมภพ  อุสาหะ  2,000    
       5. บ้านพลศึกษา นายนิติธร  บุญสร้าง  2,000    
       6. บ้านศิลปะ นางสาวจันทิมา   กลิ่นรัน  2,000    
       7. บ้านการงาน นายณัฐพงษ์  ประทับกอง  2,000    
       8. บ้านต่างประเทศ นางสาวศศินันท์ จั่นเจริญ  2,000    



ท่ี โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ รายหัว 
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

กก.เหลือ
จ่าย 

รายหัว
เหลือ
จ่าย 

อื่นๆ 

 1.15 กิจกรรมทัศนศีกษา นางสาวปวีณา  สินกลัด   43,000   
        ทัศนศีกษา นางสาวปวีณา  สินกลัด      
 1.16 โครงการ TFE นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์      
        
2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ นายสมภพ  อุสาหะ      
 2.1 โรงเรียนประชารัฐ นายสมภพ  อุสาหะ      
     1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม     8,200 
 2.2 กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ นายณัฐพงษ์  ประทับกอง     9,000 
     1.ไทยยูเนี่ยน นายณัฐพงษ์  ประทับกอง      
     2.ส่งเสริมอาชีพอิสระ นายณัฐพงษ์  ประทับกอง      
        
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ นายนิติธร  บุญสร้าง      
 3.1 งานอนามัย นายนิติธร  บุญสร้าง 3,000     
      1. พัฒนางานอนามัย นายนิติธร  บุญสร้าง      
      2. โภชนาการนักเรียน(ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง) นายนิติธร  บุญสร้าง      
 3.2 To be number one นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
       1. เพื่อนเตือนเพื่อน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
 3.3 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวต่อต้านลิ่งเลพติดและอบายมุข นายนิติธร  บุญสร้าง      
       1. โรงเรยีนปลอดบุหรี่(งดสูบบุหรี่) นายนิติธร  บุญสร้าง      
       2. วันต่อต้านยาเสพติด นายนิติธร  บุญสร้าง      
       3. ห้องเรียนสีขาว นายนิติธร  บุญสร้าง      
 3.4 กิจกรรมพัฒนาชาหญ้าดอกขาว นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม 1,000     
      1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาหญ้าดอกขาว นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม      
 3.5 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสมภพ  อุสาหะ      
      1. เยี่ยมบ้านนักเรียน นายสมภพ  อุสาหะ 6,000     
      2. ประชุมผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง นางสาวจันทิมา กลิ่นรัน 4,000     
      3. ขับขี่ปลอดภัย นายสมภพ  อุสาหะ      
        
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรม นายสมภพ  อุสาหะ      
 4.1 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม นายสมภพ  อุสาหะ  1,000    
      1. โครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน นายสมภพ  อุสาหะ      
      2. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม นายสมภพ  อุสาหะ      
 4.2 โรงเรียนสุจริต นายสมภพ  อุสาหะ  3,742    
     1. บริษัทสร้างการดี นางสาวจิราพร  รวดเร็ว      
 4.3 วันส ำคัญทำงศำสนำ นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง 1,000     
     1. วันมาฆบูชา นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง      
     2. วันอาสาฬหบูชา นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง      
     3. วันวิสาขบูชา นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง      
     4. วันเข้าพรรษา นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง      
 4.4 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์      
      1. จัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียง (แผนฯพอเพียง) นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์      
 4.5 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่ชั้นเรียน นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์      
      1 การเรียนการสอน/กิจกรรมน้อมน าพระบรม             

        ราโชบายด้านการศึกษา 
 

นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์ 
 

     



ท่ี โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ รายหัว 
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

กก.เหลือ
จ่าย 

รายหัว
เหลือ
จ่าย 

อื่นๆ 

 4.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 500     
      1. ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน 
นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 

     

        
5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนอำคำรสถำนที่ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในชมุชน 

นำยณัฐพงษ ์ ประทับกอง 
 

     

 5.1 กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรจัด 
      กำรศึกษำ 

นำยณัฐพงษ ์ ประทับกอง 
40,000     

      1. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน นายณัฐพงษ ์ ประทับกอง      
      2. ซ่อม บ ารุง (เปลี่ยนหลอดไฟ ฯลฯ) เปลี่ยน 

        น้ ายาดับเพลิง 
นายณัฐพงษ ์ ประทับกอง 

     

 5.2 กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน นำยณัฐพงษ ์ ประทับกอง 3,231     
      1. กิจกรรมร่วมกับชุมชน  นายณัฐพงษ ์ ประทับกอง      
      2.กิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนา 

        พระมหากษัตรยิ์ และความเป็นไทย 
นายณัฐพงษ ์ ประทับกอง 

4,000     

 -          วันชาติ 5 ธันวาคม นางสาวสินิทรา  บุญฤทธ์ิภักด ี      
 -          วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม นางสาวสินิทรา  บุญฤทธ์ิภักด ี      
 -          วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชิน ี นางสาวสินิทรา  บุญฤทธ์ิภักด ี      
 -          วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง นางสาวสินิทรา  บุญฤทธ์ิภักด ี      
 -          วันไหว้คร ู นางสาวพัชรินทร์  วงค์ทับแสงทอง      
 5.3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ นำงสำวศศิประภำ  จีนสนิธุ ์      
     1. การบริหารจัดการขยะ  นางสาวศศิประภา  จีนสินธุ์      
        
6.โครงกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ นายณัฐพงษ ์ ประทับกอง      
 หลังคากันฝน นำยณัฐพงษ ์ ประทับกอง 47,231   300,000  
        
        
7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนบริหำรงำนบุคคล นำงเดือนแข  อ่วมขำว      
 7.1 กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกร นำงเดือนแข  อ่วมขำว      
 1.  ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรฯ นางเดือนแข  อ่วมขาว 14,000   30,000  
 2.  พัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล   (งานธุรการ) นางเดือนแข  อ่วมขาว 9,616     
        
8. โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนบริหำรงำน    
    งบประมำณ 

นำงสำวปวีณำ  สินกลัด 
     

 8.1 กิจกรรมระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ นำงสำวปวีณำ  สินกลัด      
      1. จ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน นางสาวปวีณา  สินกลัด      
 8.2 กิจกรรมบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และพัสดุ นำงสำวปวีณำ  สินกลัด      
      1. ค่าสาธารณุปโภคและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร นางสาวปวีณา  สินกลัด 300,000     
      2. ยานพาหนะ(ซ่อมแซมบ ารงุรักษา/น้ ามัน) นางสาวปวีณา  สินกลัด 50,000     
      3. การบริหารจัดการส่วนกลาง นางสาวปวีณา  สินกลัด 33,737     
      4. การบริหารจัดการ นางสาวปวีณา  สินกลัด 10,121     
      5. กระดาษ / วัสดุ ส านักงาน นางสาวปวีณา  สินกลัด 35,485     
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 8.3 กิจกรรมกำรประกันอุบัติเหตุ นำงสำวปวีณำ  สินกลัด      
      1. ประกันอุบัติเหต ุ นางสาวปวีณา  สินกลัด      
        
9. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 1,000     
 9.1 กิจกรรมส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 

     สถานศึกษา 
นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 

     

      1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
      2.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
      3.  แผนปฏิบัติการประจ าปี นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
      4.  ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในของสถานศึกษา นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
      5.  รายงานประจ าปี นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ      
 9.2 กิจกรรมส่งเสริมระบบควบคุมภายใน นางสาวจิราพร  รวดเร็ว      
      1. ส่งเสริมระบบควบคุมภายใน นางสาวจิราพร  รวดเร็ว      
 9.3 กิจกรรมส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อการจัด 

     การศึกษา 
นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 

1,000     

     1. สารสนเทศงานวิชาการ นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์      
     2. สารสนเทศงานกิจการนักเรียน นายนิติธร  บุญสร้าง      
     3. สารสนเทศงานบุคลากร นางเดือนแข  อ่วมขาว      
     4. สารสนเทศงานงบประมาณ นางสาวปวีณา  สินกลัด      
     5. สารสนเทศงานอาคารสถานท่ีฯ นำยณัฐพงษ ์ ประทับกอง      



โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระ 

สนองกลยุทธ์   คุณภำพผู้เรียน 
     มำตรฐำนที1่ (1.1,1.2)  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1.1-1.1.1.6,1.2.1-1.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงพิศมัย  ศิริธนศำสตร์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 
 



น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10   
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษา 

เป็นเป้าหมายส าคัญของจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โรงเรียนห้วยยางวิทยาได้
สนองนโยบายดังกล่าว โดยการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้น และ เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 
 



โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2562 ที่ผ่านมานั้นจากผลการทดสอบระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผลปรากฏว่า ยังไม่มีกลุ่มสาระท่ีมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 3  

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับ
นักเรียนทุกระดับชั้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้
สูงขึ้นร้อยละ 3 
2. วัตถุประสงค์ 
              2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ(O-NET)ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 
3 ทุกกลุ่มสาระ  

         2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

         2.3  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา  มีความรู้ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร 
              2.4  เพื่อน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

 1. ผลสัมฤทธิ์จากการสอบระดับสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่สอบ O-NETเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

      3. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
      4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

                5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ 
       ด้ำนคุณภำพ 

 นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพและศักยภาพตาม
หลักสูตร และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลำ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

 
ขั้นตอนด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมชี้แจง แก่คณะ
ครู 

             
 

2. มอบหมายนโยบายให้
ทุกกลุ่มสาระเขียน
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

             

 

3.ขออนุมัติโครงการ 
 
 

             
 



 
5. งบประมำณ     202,419 บาท 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามโครงการ 

   7.3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  7.3.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 7.3.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
                  เทคโนโลย ี

  7.3.4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ 
                  วัฒนธรรม 

  7.3.5 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
  7.3.6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7.3.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  7.3.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   7.3.9 กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระท้องถิ่น/อาชีพระยะสั้น 

7.3.10 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครู 
7.3.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ICT 
7.3.12 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดสอบ 
7.3.13 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
7.3.14 กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้าน "ปูเจ้าฟ้า" 
7.3.15 กิจกรรมทัศนศีกษา 
7.3.16 โครงการ TFE 

  7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 

4.ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 
7 วัน 

             

          

5.ร่วมกันสรุปภาพรวม
ของโครงการเมื่อสิ้น
งบประมาณ 

             

 
6.สรุปและรายงานผล 
ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

             

 



7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
8.1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ต่ า
กว่า ระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มข้ึนในทุกกลุ่มสาระ  

8.2.  นักเรียนมีผลเฉลี่ยการประเมินระดับชาติ 
(O-NET)  ในทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ  3  ต่อปี 

8.3  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 

- วิเคราะห์ผลการสอบระดับ
สถานศึกษา 
 
- วิเคราะห์ผลการสอบ
ระดับชาติ(O-NET) 
 
-วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ผลการสอบ 
ระดับสถานศึกษา   
8 กลุ่มสาระ 
-ผลการสอบO-NET 
 
 
-ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              9.1  ผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ(O-NET) ยกระดับให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ  

         9.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการยกระดับให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
         9.3  นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา  มีความรู้  สมรรถนะส าคัญ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประสบการณ์ที่ ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้  

              9.4  ผลการประเมินในระดับโรงเรียนของโรงเรียนห้วยยางวิทยาสามารถเทียบเคียงกับผลการ 
     ประเมินในระดับชาติ 
 
 
 
        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์)           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 

                  หัวหน้างานนโยบายและแผน 
                                          

 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

 

 

 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทย (กิจกรรมที่ 1) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่1    ตัวบ่งชี้ที ่1.1 (ข้อ1-6)   ตัวบ่งชี้ที ่1.2 (ข้อ1-3)    
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจิราพร รวดเร็ว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ภาษาไทยมีความส าคัญท้ังในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การใช้ภาษาจึง
เป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  การเขียน  การพูด  และการดู  
รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มี
วิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับชั้นแล้ว จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อ่ืนจะด าเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มสาระภาษาไทยมีความต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านและเขียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยจัดให้การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งพัฒนาการอ่าน เขียน ฟัง 
ดู และการพูดไปพร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
อีกทางหนึ่ง 
 ดังนั้นเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระภาษาไทยจึง
จัดท ากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยและ สามารถใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง  มีโอกาสเรียนรู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตามมาตรฐานของหลักสูตร 
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

แก้ปัญหาได้ 
 4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
 6. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนภาษาไทย  แหล่งเรียนรู้ สื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความพร้อม เหมาะสม 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน  อ่านออกเขียนได้  
2. นักเรียนร้อยละ  70 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  เขียนตามค าบอกตามมาตรฐานของหลักสูตรและ 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อ่านออกเขียนได้ 
2. นักเรียนสามารถอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  เขียนตามค าบอกตามมาตรฐานของหลักสูตรและ 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 



3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ในระดับ 3 ขึ้นไป  สูงขึ้น 
4. นักเรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อ่าน
ออกเขียนได้ 

ผลการทดสอบ แบบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านและการ
เขียน 

2 ร้อยละ  70 ของนักเรียนสามารถอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง  เขียนตามค าบอกตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ผลการทดสอบ แบบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านและการ
เขียน 

3 ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาไทย ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลการสอบ แบบทดสอบ 

4 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. กิจกรรมรักการอ่าน 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูทุกคนจัดท าใบความรู้ส าหรับให้นักเรียนบันทึกการอ่านลงในสมุดรักการ
อ่านโดยนักเรียนจะมีการจดบันทึกกิจกรรมรักการอ่านในคาบ 8 ของทุกวัน
จันทร์ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

2. อ่านคล่อง เขียนคล่อง  เขียนตามค าบอก 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมอ่านคล่อง เขียน
คล่อง ในช่วงพักกลางวัน คาบเพ่ิมเวลารู้ และคาบเสริมภาษาไทย โดยการใช้
เอกสารชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียน วิชาภาษาไทย ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และมีการใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนเข้า
มาช่วยในการพัฒนาด้านการเขียนและการเขียน 
    - ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมเขียนตามค าบอกในคาบ
เรียนวิชาภาษาไทย (10 นาทีแรก) โดยในทุกชั่วโมงจะเขียนตามค าบอกครั้งละ 
10 ค า หลังจากนั้นจึงร่วมกันตรวจสอบค าท่ีเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ หากนักเรียน

ตลอดปี
การศึกษา 

 



 

 
5. งบประมำณรวม      5,000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 
 

มีค าที่เขียนผิดจะต้องแก้ไขค านั้นลงในสมุดภาษาไทย 
3. ภาษาไทยวันละค า 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มอบหมายให้ตัวแทนนักเรียน
ออกไปเสนอภาษาไทยวันละค าที่หน้าแถวหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง และ
นักเรียนทุกคนต้องน าค าเหล่านั้นมาจดบันทึกลงในสมุดภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

ไม่ใช้งบ 

ขั้นตอนด ำเนินกำร (กระบวนกำร PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

4. สารานุกรม 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันใน
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาสารานุกรม
ไทยฯกับทางสโมสรไลออนส์ฯ  

ตลอดปี
การศึกษา 

 

5. พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย/แหล่งเรียนรู้ /สื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูมีการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน (ห้องสมุด) สื่อ  และภูมิปัญญท้องถิ่นและด าเนินการพัฒนาทุก ๆ 2 
สัปดาห์ โดยมีการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปใช้ 
และให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

6. สุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีการจัดประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
นักเรียนแสดงความสามารถของตนเอง เช่น ประกวดเขียนเรียงความ เขียนตาม
ค าบอก แต่งกลอน วาดภาพระบายสี โดยมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันสุนทรภู่ถึง
วันภาษาไทยในช่วงคาบเรียนภาษาไทย 
        

มิ.ย. - ก.ค. 
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7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตามมาตรฐานของหลักสูตร 
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. ผู้เรียนมีความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหาได้ 
 4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 5. ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
 6. บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มคีวามพร้อม
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
            (นางสาวจิราพร    รวดเร็ว)          (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 
                ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                             หวัหน้าโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (กิจกรรมที่ 2) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน 
     มาตรฐานที ่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ข้อ 1-6) 

มาตรฐานที ่2  ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5  
มาตรฐานที ่3  ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1-3.5 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเดือนแข   อ่วมขาว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อมนุษย์ แต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยัง
ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งโรงเรียนห้วยยางวิทยาก็ยังประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน 

ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหานามธรรมเป็นส่วนมาก จึงยากที่จะให้นักเรียนส่วน
ใหญ่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านเพ่ือช่วยในการคิดค านวณ และแก้ปัญหา ดังนั้นการฝึก
ทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิม
กระบวนการในทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (O-Net)         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
พัฒนากระบวรการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PTCS  และ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบ PTCS 
  2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้มีความพร้อม เหมาะสม 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 
1) ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติระดับชั้น ม.3 สูงขึ้น 3 คะแนน 
2) นักเรียนร้อยละ 40  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3) นักเรียนมีผลการประเมินคิดค านวณ (คิดเลขเร็ว) ร้อยละ 70 ในระดับดีข้ึนไป 
4) นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
เชิงคุณภำพ 

1) ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติระดับชั้น ม.3 สูงขึ้น  
2) นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป สูงขึ้น 
3) นักเรียนมีผลการประเมินคิดค านวณ (คิดเลขเร็ว) ในระดับดีข้ึนไป 
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ค่าเฉลี่ยนผลการทดสอบระดับชาติ สอบ  o-net ข้อสอบ o-net 
2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอบ แบบทดสอบ 
3 ผลการประเมินการคิดเลขเร็ว ทดสอบคิดเลขเร็ว ข้อสอบคิดเลขเร็ว 
4 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 

 
5. งบประมำณรวม       3,000 บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
         ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าหน่วยการจัดการ
เรียนรู้เพื่อน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PTCS     
และมีการวัดผลที่หลากหลาย รวบรวมสรุปคะแนน รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ และมีการรายงานการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียนเพ่ือน าผล
ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 

2. พัฒนาทักษะด้านการค านวณ (คิดเลขเร็ว) 
          ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประชุมวางแผน และร่วมมือกัน
ออกแบบข้อสอบคิดเลขเร็ว เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียนในคาบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ (10 นาทีแรก) และเก็บคะแนนทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียน
ทราบผลความก้าวหน้าของนักเรียน และมีการประเมินผลการคิด
เลขเร็วในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสัปดาห์สุดท้ายที่มีการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน และสรุปรายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
3. พัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
         ครูมีการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียน
การสอน / ห้องเรียน / สื่อและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน / ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และมีการประเมินผล 
โดยการประเมินความพึงพอใจ (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 



7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบ PTCS 
 2)  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ผลการสอบระดับชาติสูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอน / ห้องเรียน / สื่อและแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางเดือนแข  อ่วมขาว)                      (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี(กิจกรรมที่ 3) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ   
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน     มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด ารงชีวิตของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ยุคสมัยที่

เน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและต่อยอดเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมได้ แต่ก่อนที่จะท าได้อย่างนั้น นักเรียนต้องสามารถรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ให้ถ่องแท้แม่นย าเสียก่อน 

ดังนั้นการด าเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และวิธีการต่างๆในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
และน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน ถือเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยยางวิทยาทุกคน 
  และสืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังต่ าอยู่หากเทียบกับเกณฑ์นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป (เกรด 3 ) 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 39.59 ถึงแม้จะสูงกว่าเป้า
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 25 แต่เรายังต้องพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ PTCS 
2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
3) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความพร้อม เหมาะสม 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1) ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติระดับชั้น ม.3 และม.6 สูงขึ้น 5 คะแนน 
2) นักเรียนร้อยละ 45  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3) นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เชิงคุณภำพ 

1) ค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติระดับชั้น ม.3 และม.6 สูงขึ้น  
2) นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป สูงขึ้น 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
3.1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์ 
3.3.ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินทักษะ

- ผลการทดสอบ 
 
- ผลการทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ , ผลการ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
- ผลสัมฤทธิ์ O-NET 
 
แบบทดสอบสมรรถนะ , 



การคิด 
3.4.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
8.5.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

ประเมิน  
- แบบทดสอบ , ผลการ
ประเมิน  
- แบบทดสอบ , ผลการ
ประเมิน 

คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์  
- แบบทดสอบสมรรถนะ , 
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์ 
- แบบทดสอบสมรรถนะ , 
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์ 

 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม 

5. งบประมำณ     เงินอุดหนุน  5,000 บาท  
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้นในระดับ ดี 
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในระดับ ดี 
  3. ครูผู้สอนมีการพัฒนา จัดท า จัดหา และจัดซื้อสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุก 
     รายวชิา 

4. ครูผู้สอนใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ PTCS 
 
 
 
         

     ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
              (นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม)          (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                          หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PTCS และมีการ
วัดผลที่หลากหลาย รวบรวมสรุปคะแนน รายงานผลสัมฤทธิ์ และมี
รายงานการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียนเพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ตลอดปกีารศึกษา 2,500 บาท 

2. พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ครูมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียน
การสอน/ห้องเรียน/สื่อละแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และมีการประเมินผลโดยการ
ประเมินความพึงพอใจ (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ตลอดปีการศึกษา 2,500 บาท 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม (กิจกรรมที่4) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน     มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมภพ อุสาหะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
             วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต 
รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร 
และเข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมาย
ที่แท้จริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา  
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  มีทักษะ และมี
คุณธรรมเพื่อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้โดยจะให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้าน
เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญในสาขาวิชาต่างๆ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
   ผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์     
    ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในการด าเนินชีวิตในสังคม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
          5. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ให้สูงขึ้น 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 95  มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของ สถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
3. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
2. นักเรียนมีเจตคติและค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตในสังคม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไป  สูงขึ้น 
4.นักเรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียนร้อยละ 95  มีความตระหนักและเห็น
คุณค่าของ สถานบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์     

การสังเกตุ แบบวัดการสังเกตุ 

2  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เนื้อหาสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ผลการทดสอบ แบบทดสอบ 

3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลการสอบ แบบทดสอบ 

4 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้และสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - ประชุมวางแผนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนรู้ในวิชาสังคม
ศึกษา ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่เอ้ือเฟ้ือต่อการ
เรียนรู้ในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา และ บรรยากาศภายในโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 

2. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภายนอก 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - น าตัวแทนนักเรียน ฝึกทักษะเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันตอบค าปัญหา ตอบ
ค าถาม หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ จากหน่วยงานภายนอก และน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

500 

3. กิจกรรม 1 สัปดาห์ 1 หลักธรรม  
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ออกมาน าเสนอ 
หลักธรรม หรือ พุทธศาสนสุภาษิต สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ ในกิจกรรม
หน้าเสาธง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ไม่ใช้งบ 



 
5. งบประมำณรวม      3,000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของ สถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
          2. ผู้เรียนความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์     

    ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา สูงขึ้น 

 4. บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความพร้อม
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

      
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

               (นายสมภพ อุสาหะ)                     (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมวันอาเซียน 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรม วันอาเซียนซึ่งขึ้นใน
วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี   

ตลอดปี
การศึกษา 

500 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสุขศึกษำและพลศึกษำ  (กิจกรรมที่5) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  มาตรฐานที่.........1............ ตัวบ่งชี้ที.่....1.2...... 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายนิติธร  บุญสร้าง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการน าทักษะที่ได้เรียนจาก

รายวิชาพลศึกษามาใช้ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ประกอบทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ
เป็นการฝึกทักษะชีวิต เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  รูปแบบกิจกรรมจะประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนทักษะกีฬาชนิดต่างๆ และการจัดแข่งขัน
ในรูปแบบของกีฬาภายในและการส่งเข้าแข่งขันภายนอก เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม 
  ผู้เรียนจะได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเสียสละ รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาน เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการน าทักษะที่ได้เรียนจากรายวิชาพลศึกษามาใช้ 
2.  เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ประกอบทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเป็นการฝึก
ทักษะชีวิต 
 

3. เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
2. นักเรียนร้อยละ 90  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป        

 
เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีการพัฒนาองค์ประกอบทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเป็นการฝึก
ทักษะชีวิต 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

บันทึกการเข้าร่วมกิน
กรรมของนักเรียน 

ใบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม  (ระบุวันถ้าทราบวันที่แน่นอน) 

 
5. งบประมำณรวม      15000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียน ร้อยละ 90 มสี่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
              (นายนิติธร  บุญสร้าง)                     (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดวันเวลาและแบ่งหน้าที่ในการท างาน   

2. เดินเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน   

3. จัดแข่งขันกีฬาภายในในช่วงเวลาที่ก าหนด   

4. จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนใช้ในกิจกรรม   

5. รวบรวม บันทึกผลสรุปกิจกรรม   

6. ประเมินผล กิจกรรม   

7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม   



กิจกรรมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสำระศิลปะ  (กิจกรรมที่6) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน  
     มาตรฐานที.่..1…….  
     ตัวบ่งชี้ที ่1.3 มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
     ตัวบ่งชี้ที ่1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที ่1.6 มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจันทิมา  กลิ่นรัน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ความชื่นชม การเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ตามพันธกิจของ
โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และข้อที่ 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  จากสาเหตุดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จึงได้จัดท ากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระศิลปะขึ้น เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อนโยบายของ
โรงเรียนห้วยยางวิทยา และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ  

     บ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี อนุรักษ์ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย 
     ด ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
             นักเรียนโดยรวมให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
         2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
         3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ของนักเรียน 
          4. เพื่อพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
          5. เพื่อพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           7. เพื่อปรับปรุงห้องกลุ่มสาระศิลปะ ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางด้าน ทัศนศิลป์ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ ในระดับเขตพ้ืนที่ได้เหรียญ

ทอง อย่างน้อย 2 รายการ  
               2. ครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อย ปีละ 2 เรื่อง  
               3. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เฉลี่ยระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80  



                4. ครูและบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ร้อยละ 100  มีการใช้แผนการจัดเรียนรู้  
                5. มีห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ดนตรี อย่างละ 1 ห้อง  
                6. มีการปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

เชิงคุณภำพ 
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคนิควิธีการพัฒนานักเรียนตามความสามารถ                   
2. มีหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่เหมาะสม  
    

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

 2. วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของครู 
   ในกลุ่มสาระฯ อย่างน้อย ปีละ 2 เรื่อง  

3. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในระดับ 3 ขึ้นไป  และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เฉลี่ยระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 
80  
4. ครูมีการใช้แผนการจัดเรียนรู้  
5. มีห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ดนตรี อย่างละ 
1 ห้อง  
6. มีการปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  
3.2 ด้านคุณภาพ 
  1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรมและเทคนิควิธีการพัฒนานักเรียน
ตามความสามารถ                   

  2.มีหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะที่เหมาะสม                  

- วิจัยในชั้นเรียน 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
- แผนการจัดเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
- ห้องปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้  
- หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

- วิจัยในชั้นเรียน 
 
- ปพ.5 
 
 
 

 
- บันทึกหลังสอน 
 

- ห้องปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
 
 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้  
 

- หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

ประชุมวางแผน   
เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามโครงการ   
  -กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อละภูมิปัญญาท้องถิ่น  3,000 
  - music For Fun  2,000 
รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
ประเมินผล   
สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   



5. งบประมำณรวม      5,000 บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ผู้เรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ บ้านเมือง และท้องถิ่น 
เป็นพลเมืองดี อนุรักษ์ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย ด ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
     2. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระศิลปะ ให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
            (นางสาวจันทิมา  กลิ่นรัน)         (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  (กิจกรรมที่7) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
ลักษณะกิจกรรม                 กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่       คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่.........1............ ตวับ่งชี้ที่........5.................. 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
หลักสูตรการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้  ในการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงแต่ยังคงพบกับปัญหาอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ
ตอบสนองกับจ านวนผู้เรียนเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติที่ไม่ทั่วถึง 

ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพโดย
ตั้งเป้าประสงค์ที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการงานอาชีพโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และท้องถิ่น / ชุมชน โดยเน้นความหลากหลายและการมี ส่วนร่วมของผู้เรียน / 
ผู้ปกครอง 

โรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนตั้งไว้  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
3. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความพอเพียง และความมีวินัย  

3. เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 80  
 2.นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 80 
   3.นักเรียนไดน้ าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

4. นักเรียน ร้อยละ 80 มคีุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความพอเพียง และความมีวินัยระดับ ดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

เชิงคุณภำพ 
 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 2.นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 3.นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.นักเรียนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ความพอเพียง และมีวินัย  
 
  



ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 80 

ทดสอบวัดผลปลายภาค
เรียน 

แบบทดสอบ 

2 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 80 
 

การสัมภาษณ์ แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

3 นักเรียนได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 

การสัมภาษณ์ แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

4 นักเรียน ร้อยละ 80 มคีุณธรรม ด้านความ
รับผิดชอบ ความพอเพียง และความมีวินัย
ระดับ ดีขึ้นไป 

ครูประจ ารายวิชา
ประเมิน 

แบบประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

5. งบประมำณรวม      3,000 บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา  
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7.2 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
7.3 นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7.4 นักเรียนมีคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความพอเพียง และความมีวินัย 

 
      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม      ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
       (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง)               (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์) 
           ผู้รับผิดชอบกิจกรรม              หวัหน้าโครงการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. การวางแผน 
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของโครงการ 
    1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน 

  

2. ด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้   
    2.1 จัดซื้อสื่อ และวัสดุส าหรับการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการงานอาชีพ 

  
3,000 

3.  ตรวจสอบ / นิเทศติดตาม/ ประเมินผล   
4. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินและประเด็นปัญหาที่พบมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

  

   



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  (กิจกรรมที่8) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ   
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่  1   ตวับ่งชี้ที่ 1.1  ข้อ 5 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อมนุษย์ แต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ยังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งโรงเรียนห้วยยางวิทยาก็ยังประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้เพ่ือก้ำวทันโลก  และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ  ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรได้   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active learning) และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้นและมีมาตรฐาน                  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในการน าความรู้ไปใช้เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   3.   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมั่นใจ 
   4.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   5.  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษให้มีความพร้อม  เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนร้อยละ100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 
2)  นักเรียนร้อยละ 30  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป        

เชิงคุณภาพ 
1) พัฒนาห้องภาษาอังกฤษทุกห้อง 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
3) บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน  ระดับดีมาก 
 
 



ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

ครูประจ าวิชาประเมิน
นักเรียน 

ผลการเรียนนักเรียน 

2 ร้อยละ 25  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดีขึ้นไป 

ครูประจ าวิชาประเมิน
นักเรียน 

ผลการเรียนนักเรียน 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      5,000  บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งในด้านสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน    
 
   
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ)          (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย   
2. ประชุมครูวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   
3. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
4. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   

- กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ  มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ/พัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน/พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ENGLISH  CAMP)  จัดกิจกรรมในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน 

สิงหาคม-
กันยายน 

 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส  จัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม ธันวาคม 5,000 
- กิจกรรม A  word  A  day  จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ตลอดปี

การศึกษา 
 

5.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
6.ประเมินผล   
7.สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   



กิจกรรมปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรกลุ่มสำระ และหลักสูตรอำชีพระยะสั้น(กิจกรรมที่9) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์   
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่องต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน    มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที ่2.3 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเดือนแข   อ่วมขาว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้
ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ใน โรงเรียน ชุมชน สังคม และโลก
อย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้ 
เรียน หลังจากที่ได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  

การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อม
ที่จะน าประสบการณ์และ ความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น  

โรงเรียนห้วยยางวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท ากิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมน าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 
เชิงปริมำณ 

1) ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  

เชิงคุณภำพ 
1) ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับดีเยี่ยม 



2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา - ติดตาม ตรวจสอบ - แบบติดตาม ตรวจสอบ 
2 ครูจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกกุล่มสาระ - ติดตาม ตรวจสอบ - แบบติดตาม ตรวจสอบ 
3 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพระยะสั้น - ติดตาม ตรวจสอบ - แบบติดตาม ตรวจสอบ 
4 ครูมีการจัดท ารายงานการใช้หลักสูตร 

 
- ผลการส่งรายงานการ
ใช้หลักสูตร 

- รายงานการใช้หลักสูตร 

5 สถานศึกษามีวิจัยผลการพัฒนาหลักสูตร - ตอบสอบถาม และ 
ติดตาม ตรวจสอบ 

- แบบสอบถาม และ 
แบบติดตาม ตรวจสอบ 

6 สถานศึกษามีการนิเทศการสอน - ผลการนิเทศการสอน - แบบนิเทศการสอน / 
ปฏิทินการนิเทศการสอน 

7 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ผลการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 สถานศึกษามีทะเบียนสื่อการเรียนรู้ - ประกวดสื่อ - ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   
ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. หลักสูตรสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระ หลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น รายงานการใช้หลักสูตร  

          ครูมีการประชุมวางแผนการจัดท าหลักสูตรในเดือน มีนาคม 
2564 และด าเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าโครงสร้างหลักสูตร 
พร้อมทั้งน าไปใช้กับผู้เรียนในปีการศึกษา 2564 มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงาน
การใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นภาคเรียน  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุง
พัฒนาในการการศึกษาต่อไป 

  

2. วิจัยผลการพัฒนาหลักสูตร 
          ฝ่ายวชิาการมีการวางแผนการท าวิจัยผลการพัฒนา
หลักสูตร  มีการออกแบบเครื่องมือ เพื่อให้คณะครูร่วมมือกัน
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักสูตร หาจุดเด่น จุดด้อย ของ
หลักสูตร และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 500 

3. นิเทศการสอน 
          ฝ่ายวชิาการมีการวางแผนการนิเทศการสอน โดยจัดท า
ปฏิทิน และให้คณะครูเลือกวัน และ คาบเรียนที่ประสงค์ให้นิเทศ 
และจัดท าค าสั่งให้มีคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
และ ออกนิเทศการสอนตามปฏิทินที่วางไว้พร้อมทั้งมีการประกวด

  



 

5. งบประมำณรวม       500 บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1)  ครูมี ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าความรู้ไปใช้ในจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2)  โรงเรียนห้วยยางวิทยา มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น         
  
 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางเดือนแข  อ่วมขาว)                      (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
  

สื่อการจัดการเรียนการสอน สรุปรายงานผล 
4. แหล่งเรียนรู้และภูมืปัญญาท้องถิ่น / ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
          ฝ่ายวชิาการมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นให้ครูมีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใน
การเรียน พร้อมกับลงทะเบียนไว้ในทะเบียนสื่อของกลุ่มสาระกา
เรียนรู้ มีการประกวดสื่อในวันที่มีการนิเทศการสอน และเมือจบ
ภาคเรียนมีการรวบรวมทะเบียนสื่อจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
ทะเบียนสื่อโรงเรียนห้องยางวิทยา 

  



กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพครู  (กิจกรรมที่10) 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์   
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่องต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     มาตรฐานที ่2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจิราพร  รวดเร็ว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหา
แหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด   

ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
ที่รับผิดชอบ  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้
มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลก
ทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 
1) ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

เชิงคุณภำพ 
1) ครูได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับดีเยี่ยม 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

- สถิติการเข้ารับการ
พัฒนา 

แบบเก็บข้อมูลเข้ารับ
ฝึกอบรม 

2 ครูได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สถิติการรายงานการ
เข้ารับการพัฒนา 
- สถิติการขยายผล 

- รายงานการเข้ารับการ
พัฒนา 
- บันทึกการประชุม,
รายงานการประชุม 

 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 

5. งบประมำณรวม      เงินอุดหนุน 30,000 บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง 
 
  
 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางสาวจิราพร  รวดเร็ว)          (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา          
          คณะครูมีการประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
คณะครู ส่งครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ตามความถนัดและวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเขียนบันทึก
ข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมสัมมนา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของหัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร และเมื่อกลับมาจากการอบรมสัมมนา
ให้ครูจัดท ารายงานการเข้ารับการอบรม หรือขยายผลการเข้ารับ
การพัฒนาในการประชุมครู และน ามาใช้พัฒนาตนเอง  

  



กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพครู  (กิจกรรมที่10) 
จัดสรรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์   
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่องต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     มาตรฐานที ่2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเดือนแข  อ่วมขาว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนห้วยยางวิทยาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการหมู่ที่ 1 - 13 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิผลนั้น นอกเหนือจากการจัดสาระการเรียนรู้  
และหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทางการศึกษา 
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา พบปัญหาขาดแคลนบุคลากรและขาดงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ ทางโรงเรียน 
จึงของบประมาณ เพื่อจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม 
              ได้อย่างมีความสุข 
 ๒. เพ่ือให้โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
              ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เพ่ือมีงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาท่ีขาดแคลน 
๓. เป้าหมายของโครงการ 
 
    เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีจ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์   1  อัตรา 
ครูวิชาเอกเคมี    1  อัตรา  
  
    เชิงคุณภาพ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพมากข้ึน 
 
๔. วิธีด าเนินการโครงการ 
 
                               กิจกรรม                             ระยะเวลา                 ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เดือนมีนาคม ของทุกปี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. เสนอโครงการเพ่ือการอนุมัติโครงการ เดือนมีนาคม ของทุกปี ผู้อ านวยการโรงเรียน 



๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ชุมชน/ผู้ปกครองทราบ เดือนพฤษภาคมของทุกปี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. ด าเนินการจ้างครูอัตราจ้าง  ๑๒  เดือน ปีงบประมาณ 2565 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕. ประเมินโครงการ ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๖. รายงานผลการด าเนินงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการโครงการ 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565 
๖. สถานที่ด าเนินการโครงการ 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 47 หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา 
8. งบประมาณ 
8.1 ขอรับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2565 ขอรับเงินสนับสนุน จ านวน 216,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
8.2 ขอใช้เงินจากงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2564 
ปีงบประมาณ 2564  ขอใช้เงินอุดหนุนเหลือจ่าย จ านวน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันถ้วน) 
 8.3 งบประมาณในส่วนของหน่วยงานร่วมสมทบ ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานร่วมสมทบ จ านวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
    และสมทบเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน จ านวน 17,400 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    ***รวมเป็นเงิน 216,000 บาท จาก อบต.ห้วยยาง 
 ***รวมเป็นเงิน 149,400 บาท จาก งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2564 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 
 
 ๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ (ต าบลห้วยยาง) ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม 
              ได้อย่างมีความสุข 
 ๒) โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอกับนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
              และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2) โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาท่ีขาดแคลน 
 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางเดือนแข  อ่วมขาว)                      (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
 
 

 



กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ICT (กิจกรรมที่11) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  

ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน   
     มาตรฐานที ่1    ตวับ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 4 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพิไลลักษณ์  ศรีชุม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  “มาตรา 66 หมวด 9 ก าหนดว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  สื่อจึงเป็นตัวกลางส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเป็นตัวน า
ความต้องการของครูไปสู่นักเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน
และติดต่อสื่อสารข้อมูลก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการศึกษาในศตวรรษปัจจุบันโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และการ
น าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้นั้นก็มีหลายประเภท เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI,  WBI (Web-based 
Instruction),  การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning, E-book, E-Training  เป็นต้น 
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญในเรื่อง ของการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ในการ
บริหารจัดการ และการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่และ
ตอบสนองความสนใจและความพร้อมที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางทั้งจากในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ท าให้
การเรียนการสอน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องพบปะกับผู้สอนและประโยชน์ยังครอบคลุม
ไปถึงผู้สนใจในสังคมภายนอกอีกด้วย 

       ดังนั้น โรงเรียนห้วยยางวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของผู้เรียนและครูผู้สอน จึงได้จัดท าส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน ICT เพ่ือการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือด าเนินการดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ 
              ติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอข้อมูล ผลงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยชี่วยในการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง 
 
3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ 

 1.   ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   
                และติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 

 2.   ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 
3.   ผู้เรียนร้อยละ 85 น าเสนอข้อมูล ผลงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีชว่ยในการประมวลผล   
     ข้อมูลได้ถูกต้อง  
 
 



        ด้ำนคุณภำพ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเต็มตาม

ศักยภาพ 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน 

 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 - ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
และติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนรู้จักเลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนน าเสนอข้อมูล ผลงาน 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการประมวลผล
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเต็มตาม
ศักยภาพ 

- สังเกตพฤติกรรม   
- การสัมภาษณ์ 
- ผลงาน ชิ้นงาน 
  รางวัล  
  เกียรติบัตร 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมิน 

 
4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 

5. งบประมำณรวม      ………………………20,000.- บาท…………………………………… 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร ………โรงเรียนห้วยยางวิทยา………………… 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน ต.ค.64 - 
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ ต.ค.64 - 
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 

-   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ICT 
-   พัฒนาระบบ ICT โสตทัศนูปกรณ์และงานประชาสัมพันธ์ 

 -   บริการการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้DLIT และ DLTV 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

20,000.00 

4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน ก.ย.65 - 
5. ประเมินผล ก.ย.65 - 
6. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา ก.ย.65 - 



7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และติดต่อสื่อสารได้อย่าง

คล่องแคล่ว 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 
          3.  เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอข้อมูล ผลงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยชี่วยในการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง  
        4.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ ICT โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน 
 
 

 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
          (นางสาวพิไลลักษณ์  ศรีชุม)         (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์.) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำรและเอกสำรทำงวิชำกำร (กิจกรรมย่อยท่ี 12) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  

ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ที่1 ด้านผู้เรียน...  มาตรฐานที่...1... ตวับ่งชี้ที.่..1.1,1.2. 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

   การสอบระดับชาติ O-NET การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให ้

นักเรียนเกดิความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏบิัติด้านวิชาวิชาการ และวิชาชีพ  
การสอบระดับชาติ O-NET การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู ้ 

ความสามารถ และทักษะวิชาการวิชาชีพของนักเรียน อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียน ก่อให้เกิด
ความตระหนักในความส าคัญของวิชาการวิชาชีพในการน าไปสู่การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสูส่ังคม 

  กลุ่มบรหิารงานวิชาการเห็นความส าคัญของการแข่งขันต่างๆ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นเวทีส าหรับผู้เรียนท่ีจะไดแ้สดงออกถึง 

ความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นผลส าเร็จของการจดัการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนทักษะ ให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใหบุ้คคลภายนอกไดรู้้จักโรงเรียนห้วยยางวิทยา เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

 

2. วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
 3. เพ่ือน าผลการวัดการประเมินผู้เรียนมาจัดการเรียนการสอนของครูและพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   
5. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการเรียนรูจ้ากภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

6. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
 
3. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

1. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 25 มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามตามเกณฑ์ระดับชาติ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาในการสอบ O-NETเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. กิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลร้อยละ 80  

 ด้ำนคุณภำพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนพึงพอใจเข้าร่วมโครงการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมมีทักษะทางวิชาการและ

คุณลักษณะที่เพิ่มสูงขึ้น 
 
 



4.ระยะเวลำ/กิจกรรม 

 
5. งบประมำณ     …27,000.- บาท……………………………… 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
       7.3.1. แข่งขันกิจกรรมอ่ืนๆ 
       7.3.2. สอบ O-net ม.3 
       7.3.3. สอบ O-net ม.6 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

 

ขั้นตอนด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

             

2.ขออนุญาตจัด
กิจกรรม 

             

3.ด าเนินกิจกรรม              

4.แข่งขันกิจกรรมอื่นๆ
(กิจกรรมจร) 

            
15,000 

5.สอบ O-net ม.6             10,000 

6.สอบ O-net ม.3             5,000 

7.รายงานผลกิจกรรม              



8.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1..แข่งขันกิจกรรมอ่ืนๆ 
   *ผลการแข่งขัน 
 
 
 
 
3.สอบ O-net ม.3 , สอบ O-net ม.6 
  * ผลสัมฤทธิ์จากการสอบ O-NET เพ่ิมสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
 

1.ฝึกซ้อมนักเรียนที่มี
ความสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
2.ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 
3.พัฒนานักเรียนชั้น ม.3,ม.6 
เข้าสอบ O-NET 

-เกณฑ์การแข่งขัน 
-แบบประเมิน 
 
-เกณฑ์การแข่งขัน 
-แบบประเมิน 
 
-ข้อสอบO-NET 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET เพ่ิมสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
9.2นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์)           (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  (กิจกรรมที่13) 
   

กิจกรรมย่อยของโครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที ่1.2 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธินาวา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการ

พัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็น
เยาวชนที่ดีของสังคม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดท าแนวทางในการ
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของชุมชนเพ่ือให้การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีทักษะที่เข้มแข็งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและ
ด ารงชีวิตอยู่สังคมอย่างเหมาะสมมีความสุข เกิดความม่ันใจ มีเจตคติท่ีดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี   

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น จัดให้ตามความถนัดและความประสงค์ของผู้เรียนภายใต้ความเห็นชอบและ
สนับสนุนจากคณะครู และผู้บริหารของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม สร้าง และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนห้วยยางวิทยา เล็งเห็นความส าคัญ และเกิดความตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนา
กลุ่มกิจการนักเรียน และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและด าเนินการจนส าเร็จได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3. เป้ำหมำย  
ด้ำนปริมำณ 

1. ผู้เรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
2. ผู้เรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา ร้อยละ 95 ผ่านกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  

        ด้ำนคุณภำพ 
ผู้เรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลากหลายพัฒนาตนเองได้จนสามารถน า 

มาปรับใช้กับการเรียน การด าเนินชีวิตประจ าวันที่เป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑก์ารประเมินระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 



ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ผู้เรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา ร้อยละ 100  เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2 2. ผู้เรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา ร้อยละ 95 ผ่าน
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  

การสรุปกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรม 

3 ผู้เรียนโรงเรียนในเขตรับบริการ ร้อยละ 60 เข้าศึกษา
ต่อโรงเรียนห้วยยางวิทยา 

การสรุปข้อมูลการรับ
สมัครนักเรียน 

แบบสรุปข้อมูลการ    
รับสมัครนักเรียน 

4 ผู้เรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา ร้อยละ 70  
เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   
ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน ก.ย.64 - 
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ ก.ย.64 - 
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 

3.1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
3.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
3.3 กิจกรรมอาสายุวกาชาด 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออกค าสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมอาสายุว
กาชาด ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ มีการเข้าค่ายลูกเสือ มีการฝึกภาคสนาม มีการออกค่าย
กิจกรรมอาสา และมีการสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

3.4 กิจกรรมแนะแนว 
     - การแนะแนวในชั้นเรียน 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปออกค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือ

ควบคุม ดูแล ติดตาม พร้อมทั้งเยี่ยมบ้าน ประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง และมีการสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

     - การแนะแนวการศึกษาต่อ 
 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบ

ออกแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษาบริเวณใกล้เคียงจ านวน 6 โรงเรียน และมี
การสรุปผลร้อยละการสมัครเข้าเรียนต่อของโรงเรียนที่ได้รับการเข้าแนะแนว 

     - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 ภายในเดือนมีนาคม ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.5 กิจกรรมชุมนุม 
  สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 ฝ่าย

วิชาการ ได้ให้นักเรียนเลือกเรียนชุมนุมตามความถนัดหรือความสนใจ โดย

 
ต.ค.64 - ก.ย.65 
ต.ค.64 - ก.ย.65 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

 
 
 
 
 

 
ต.ค.64 - ก.ย.65 

 
 
 
 

ก.พ.65 - มี.ค.65 
 
 
 

มี.ค.65 
 
 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 

 
5,000.- 
3,000.- 
3,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

2,000.- 
 
 
 

3,000.- 
 
 

 
919.- 



 
5. งบประมำณรวม       16,919 บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
2. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและด าเนินการจนส าเร็จได้ 
3. ผู้เรียนท างานตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร    
 
 
      
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
           (นางสาวอมรรัตน์ ประสิทธินาวา)          (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งมอบหมายให้ครูทุกคนควบคุม ดูแล ประเมินผล และสรุปรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 
4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน ต.ค.64 - ก.ย.65 - 
5. ประเมินผล ก.ย.65 - 
6. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนา ก.ย.65 - 



กิจกรรมนิทรรศกำรเปิดบ้ำนปูเจ้ำฟ้ำ (กิจกรรมที่ 14) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
สนองกลยุทธ์   ที่1 ด้านผู้เรียน   
     มาตรฐานที่........1........... ตวับ่งชีท้ี่.........1.1,1.2.... 

แผนงบประมำณ   2565 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้  

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การท างานนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น พร้อมเผยแพร่ผลงานสู่สายตาชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ จากประสบการณ์จริง 

          3. เพ่ือสร้างโอกาสให้สถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา 
โรงเรียน            

4. เพ่ือประกาศความส าเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนสู่สาธารณชน  
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

1. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา  วิทยากร หน่วยงานต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน  
จ านวนประมาณ  500  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. บุคลากรครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือน าเสนอผลงานทางวิชาการของครูและ
นักเรียน 

3. หน่วยงาน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับเชิญ น ากิจกรรมแสดงผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3.2 เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และอาชีพ  
2. หน่วยงำนกำรศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 



4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกจิกรรม 
 วันที่ 22 มกราคม 2565 
5. งบประมำณ     …21,000.- บาท……………………………… 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
       7.3.1. บ้านภาษาไทย  
       7.3.2. บ้านคณิตศาสตร์  
       7.3.3. บ้านวิทยาศาสตร์  
       7.3.4. เปิดบ้านสังคม  
       7.3.5 เปิดบ้านพลศึกษา  
       7.3.6 บ้านศิลปะ  
       7.3.7 บ้านการงาน  
       7.3.8 บ้านต่างประเทศ  
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 
 

8.  กำรประเมินผล 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดเตรียมผลงาน Best  practice   
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัด
นิทรรศการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
   -  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
   - เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการร่วมแข่งขัน
และร่วมงานนิทรรศการ 
   - จัดนิทรรศการ 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบสอบถาม 

 
งบประมาณ 21,000 

 
-นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์ 
-หน.กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 

 
 
 
 



 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
       2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
       3)  ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน 
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

             (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์)           (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมทัศนศีกษำ (กิจกรรมที่15) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ        
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ด้านผู้เรียน  
     มาตรฐานที.่........1............ ตัวบ่งชี้ที.่..........1.1............ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวปวีณา  สินกลัด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่า
เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  

โรงเรียนห้วยยางวิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 
 เชิงปริมำณ 

 1. ผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ คิด
เป็นร้อยละ 95 
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม -  ส ารวจ 
-  สอบถาม 

-  หนังสืออนุญาตของ
ผู้ปกครอง 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกลุ่ม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 



2 การปฏิบัติตามใบงาน 
 

-  ตรวจใบงาน 
 

-  ใบงาน 
 

3 ความพึงพอใจของนักเรียน -  ส ารวจ 
-  สอบถาม 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม  

 
5. งบประมำณรวม      …………43,000.- บาท………………………………………………… 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร …………โรงเรียนห้วยยางวิทยา…………………………… 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

      
 
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

            (นางสาวปวีณา  สนิกลัด)          (นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 

 
 
 

 

1. ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกลุ่ม น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 
1. ประชุมช้ีแจงความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ ต.ค.64  
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ ต.ค.64  
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
  -ประชุมชี้แจงความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
  -ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางวิธีการและหน้าที่
ความรับผิดชอบในการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 

- ประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ และรับหนังสือ
อนุญาตผู้ปกครอง 

- ด าเนินงานตามโครงการ 

ก.พ.-เม.ย. 65 40,000.00 

4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน เม.ย. 65  
5. ประเมินผล เม.ย. 65  
6. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนา เม.ย. 65  
   



กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรเรียน (O-NET) ภำยใต้โครงกำร TFE  
(Teams For Education)  (กิจกรรมที่16) 

 
กิจกรรมย่อยของโครงกำร  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระ        
ลักษณะกิจกรรม     โครงกำรต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงพิศมัย  ศิริธนศำสตร์  
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักกำรและเหตุผล   
  จำกผลกำรสอบระดับชำติ(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในปีกำรศึกษำ 2562 ของโรงเรียน
ห้วยยำงวิทยำ ผลกำรทดสอบต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ในทุกรำยวิชำ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้มี
ควำมพร้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจ ำเป็นต้องพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและกำรแก้ไขปัญหำ กำรร่วมมือกันผ่ำนเครือข่ำย กำรปรับตัว กำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำรทั้งด้วยกำรพูด
และกำรเขียนกำรเข้ำถึงและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ ควำมอยำกรู้อยำกเห็น และกำรจินตนำกำรให้กับ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
ไปข้ำงหน้ำได้ อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  โรงเรียนห้วยยำงวิทยำได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร“ TFE ( Teams For Education) ”รุ่นที่ 2 
จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
นักเรียนให้มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
   
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบ PTCS Model 
  2.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  2.3 เ พ่ือให้ โรงเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เป้ำหมำยโครงกำร (Output) 
    เชิงปริมำณ 
      ครูทุกคนน ารูปแบบ PTCS Model ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 เชิงคุณภำพ 
  โรงเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ ์ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ -*การพัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการ 
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการ TFE ของ สศจ.
ประจวบฯ 

ส.ค. 64 -ผอ. 
-ครูเดือนแข 

2.ประชุมขยายผลการเข้าร่วมโครงการ TFE เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  

ส.ค. 64 คณะท างาน 

3.ประชุมปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาสู่  
ห้องเรียน ตามโครงการ TFE พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท า
สารสนเทศผลการทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในระดับโรงเรียน 

ส.ค. 64 -คณะท างาน 
-คณะครู 

4. ครูผู้สอนน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา ใช้ในการจัด 
    การเรียน 

ส.ค.64-มี.ค. 65 คณะครู 

5. ประชุมครูเพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action   
   Review:AAR) 

ส.ค.64-มี.ค. 65 คณะครู 

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ส.ค.64-มี.ค. 65 -ผอ. 
-คณะท างาน 

7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และถอดบทเรียนการพัฒนา       
   การจัดการเรียนรู้ หาวิธีปฏบิัติที่ดี (Best Practice)ระดับ ร.ร. 

ก.ย. 64 
มี.ค. 65 

 

คณะครู 

8. สรุปผลการด าเนินโครงการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ ก.ย. 64 
มี.ค.65 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. งบประมำณ   
 
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1.ประชุมขยายผลการเข้าร่วมโครงการ TFE เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ประชุมปฏิบัติการ วเิคราะห์ข้อมลู  1 วัน  คณะท างาน  20  คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 55 บาท/คน จ านวน 20 คน 1 มื้อ                      
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 35 บาท/คน จ านวน 20 คน 2 มื้อ    

 
 
- 
- 

   

2. วิเคราะห์ข้อมลู และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับโรงเรียน 
 ประชุมปฏิบตัิการ วิเคราะห์ข้อมลู  1 วัน  คณะท างาน  20  คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 55 บาท/คน จ านวน 20 คน 1 มื้อ                      
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 35 บาท/คน จ านวน 20 คน 2 มื้อ    

 
 
 
- 
- 

   

3. ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้น ารูปแบบ PTCS Model /แนว
ทางการพัฒนา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

-    

4. ประชุมครูเพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action   
   Review:AAR)  

-    

5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ -    

6. สรุปผลการด าเนินโครงการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ -    

                                                          รวม -    

หมำยเหตุ ก าหนดการระยะเวลาด าเนินงาน ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ  
 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
เครื่องมือ 

1.ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาทุกคนเน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบ PTCS Model 

-การสังเกต 
-การทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

2. โรงเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น จ านวน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 



 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอน มีรูปแบบแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็น  
แบบอย่างที่ดี และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 2. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น  
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์)           (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 

สนองกลยุทธ์   สนับสนุนนโยบาย   
     มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสมภพ อุสาหะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 

น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 



เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

5. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

6. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

7. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยี
อย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับ
นานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญส าคัญที่สุด  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียน
สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเนื่องจากใน



ขณะนี้รัฐบาลก าลังขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะมี
การตั้งคณะกรรมการมาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการดูแลด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น าผ่าน
โรงเรียนประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนดังนั้นทางโรงเรียนห้วยยางวิทยา จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนสู่ศตวรรษที่ 21  และพัฒนาครู
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

       ดังนั้น โรงเรียนห้วยยางวิทยา ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ด้านคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในความรับผิดชอบ จึงเริ่มด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาครั ฐบาลเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
2.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net ของระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ให้สูงขึ้น 
3.  เพ่ือส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1.ร้อยละ 80  ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net สูงขึ้น 

          3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสายงานอาชีพ 

       ด้ำนคุณภำพ 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

O – Net สูงขึ้น 
7. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสายงานอาชีพเมื่อจบจากสถานศึกษา 

 
 

8. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

 
5. งบประมำณรวม     - 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร     โรงเรียนห้วยยางวิทยา 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

            
- 

2. กิจกรรมส่งเสริม
งานอาชีพ 

            
- 



 

7. กำรด ำเนินกำร   
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 

   -   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คณะครูประชุมวางแผนทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหาคาบเรียนส าหรับติว o – net  ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ o- net ให้สูงขึ้น 

- กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ 
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน ในคาบวิชาที่เรียนและกิจกรรมชุม

เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้และทักษะการงานอาชีพ ตามที่นักเรียนสนใจ และครูส่งเสริม เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ทางด้านสายงานอาชีพ เมื่อจบจากสถานศึกษาไปแล้ว 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนา 

 
 

8.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

8.1 .ร้อยละ 80  ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
 

8.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net สูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
 

8.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ด้านสายงานอาชีพ 

การทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบทดสอบ 
แบบฝึกปฏิบัติ 

 
 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
        O – Net สูงขึ้น       
    3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในด้านสายงานอาชีพเมื่อจบจากสถานศึกษาไปแล้ว 
 
    
 
 
 
 



 
 

 
        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นายสมภพ อุสาหะ)                               (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                   หัวหน้าโครงการ                                          หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโรงเรียนประชำรัฐ (กิจกรรมที่1) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โรงเรียนประชารัฐ  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  สนับสนุนนโยบาย   
     มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมภพ อุสาหะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   
             การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยเทคโนโลยี
อย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับ
นานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

              โครงการประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มีการตั้งคณะกรรมการ 
เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การดูแลด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาผู้น าผ่านโรงเรียน
ประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน ในการให้ความสนับสนุนการจัดการศึกษาของรง
เรียนทั้งเอกชน และภาครัฐ โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาชีพ และวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net ของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ให้สูงขึ้น 

 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 
1.ร้อยละ 80  ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net สูงขึ้น 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

O – Net สูงขึ้น 
 
 



ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ 80  ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 ร้อยละ 90 ของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O – Net สูงขึ้น 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      - 
 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
     1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
         O – Net สูงขึ้น 

 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

               (นายสมภพ อุสาหะ)                        (นายสมภพ อุสาหะ) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 

 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

 กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมวางแผนร่วมกันหาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน และการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียนในการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net  

ตลอดปี
การศึกษา 

- 



กิจกรรมส่งเสริมงำนอำชีพ  (กิจกรรมที่2) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
ลักษณะกิจกรรม                    กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่........1........... ตวับ่งชีท้ี่........6..... 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
               วัยรุ่น เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่ด ารงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองสู่การแสวงหา
เป้าหมายในการด ารงอยู่ของตนเอง มองหาสิ่งที่ตนชื่นชอบ อยากจะเป็น และพยายามทดลองท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือแสดง
ถึงความเป็นตัวตนของตนเองที่จะยืนอยู่ในโลก สังคม และชุมชน ให้ตนเป็นในแบบที่ตนชื่นชอบนั้น หลายครั้งจะมี
พฤติกรรมแปลก ๆ การเลียนแบบความประพฤติปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของครอบครัว ชุมชน สังคม
ปกติทั่วไป จนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพตนเอง และสังคมรอบข้าง  การปรับทิศทางความคิด แนว
ทางการใช้เวลา และใช้ชีวิตเข้าสู่กระแสการมีงานท า   จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเด็กเอง สังคม และประเทศชาติ 
               แนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล มุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา ความจ าเป็นที่
ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา โดย
การศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่เรียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้าง
ทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป   ในอนาคต ในระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา เด็กจะเริ่มบ่ง
บอกความสนใจ ความถนัดของตนเอง    โดยเลือกสายการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิงช่างฝีมือ การบริการ  และ
วิชาการ ขณะที่การศึกษา   ในระดับอุดมศึกษา มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยห รือ University 
Business Incubation-UBI ขึ้นในทุกมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาพัฒนา
เข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประกอบการอิสระ การคิด พัฒนา ผลิตภัณฑ์  และบริการใหม่ 
ๆ อันจะเป็นต้นธารแห่งการจ้างงาน   
               นอกจากแนวทางดังกล่าวที่ด าเนินการให้กับเด็กในระบบการศึกษาแล้วนั้น  ทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้
พัฒนานโยบายมาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสนับสนุน ที่สนับสนุนเกื้อกูล การส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ  ความ
เข้มแข็งในการประกอบการของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตยั่งยืน โรงเรียนห้วยยางวิทยา
จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือเป็นความรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
 1.นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ ภาคเรียนที่  2  จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภำพ 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ 
ภาคเรียนที่  2  จ านวน 30 คน 

ครูผู้สอนประเมินการเข้า
ร่วมฝึกทักษะ 

แบบบันทึกรายชื่อ 

2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

ครูผู้สอนประเมินโดย
การสอบถามผู้ร่วมฝึก

ทักษะ 

แบบสอบถาม 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      - 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
  

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

          (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง)            (นายสมภพ  อุตสาหะ) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน   
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   
4.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
5.สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   
   



โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ   
สนองกลยุทธ์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
     มาตรฐานที่..............1....... ตัวบ่งชี้ที่...........1.2.(ข้อ4)........... 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายนิติธร  บุญสร้าง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2564 – 30 เม.ย.  2565 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 

น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 



สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
   
4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่  
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
      งานบริการอนามัยโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้สมบูรณ์พร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันเป็นการพัฒนาคนซึ่งเป็น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของทางราชการ   

  โรงเรียนห้วยยางวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของผู้เรียน จึงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพ่ือให้บริการ
ทางด้านสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนได้มีความรู้ มี
ประสบการณ์เบื้องต้นในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของผู้เรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
2. เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนทุกคน    
3. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ        
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 



   5. เพ่ือรวบรวมสถิติการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
 

3. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

              

        ด้ำนคุณภำพ 
1. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนห้วยยางวิทยาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการด้าน   

สุขอนามัย มีคุณภาพในระดับดีมาก 
 
4.  ระยะเวลำ / กิจกรรม 

       ระยะเวลำ 
 
 กิจกรรม 

ปีงบประมำณ  2565 
หมำยเหตุ พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. งานอนามัย             3,000 บาท 

2. To be 
number one 

            0  บาท 

3. โรงเรียนสี
ขาวต่อต้านสิ่ง
เสพติดและ
อบายมุข 

            0  บาท 

4. พัฒนาชา
หญ้าดอกขาว 

            1,000  บาท 

5.กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

            10,000 บาท 

 

5.  งบประมำณ  14,000 บาท 
 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามโครงการ 

   -กิจกรรมงานอนามัย 
   -กิจกรรม To be number one 
   -กิจกรรมโรงเรียนสีขาวต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 



 -กิจกรรมพัฒนาชาหญ้าดอกขาว 
-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ 
   สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง  
สมรรถภาพ 
  ทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล การ
เจ็บป่วย 
  ของนักเรียน   
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนและบุคลากรพึงพอใจที่
ได้รับ 
  บริการด้านสุขอนามัย มีคุณภาพในระดับดีมาก 
 

- บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง  
 ผลการทดสอบสมรรถภาพ 
 ร่ายกาย 
- แบบประเมินความ 
   พึงพอใจ 
- ผลตรวจสุขภาพ 
- รายงานผลการด าเนินการ 
 

- แบบประเมิน 
- แบบบันทึก, สถิติ   
- แบบสัมภาษณ์ 
- เกณฑ์ประเมินผลการ  
  ทดสอบสมรรถภาพ 
  ทางกาย 
- เกณฑ์มาตรฐานการ  
  เจริญเติบโตและ 
  พัฒนาการ 
  

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   1.  ผู้เรียนทุกคนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงอยู่เสมอ 
              2.  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    3.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และได้รับการบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย  
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นายนิติธร  บุญสร้าง)           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                     ผู้เสนอโครงการ                                        หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 



 
กิจกรรมงำนอนำมัย (กิจกรรมที่1) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
     มาตรฐานที่..........1........... ตัวบ่งชี้ที่.......1.2..(ข้อ 4)............ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายนิติธร  บุญสร้าง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  งานอนามัยโรงเรียนห้วยยางวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ในการดูแล

ด้านความปลอดภัยและความความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ 
  โดยจะท าการตรวจประเมินสุขภาพของนักเรียนทุกภาคการศึกษาด้วยกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของนักเรียน และจัดซื้อยาเพ่ือเตรียมให้ส าหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการป่วยจากโรคต่างๆ เป็น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  นักเรียนจะได้รับการดูแลเบื้องต้นจากงานอนามัย มีการอ านวยความสะดวกเม่ือนักเรียนมีอาการ
ป่วยและติดต่อประสานงานให้กับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือดูแลด้านความปลอดภัยและความความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยด้วยโรค

ต่างๆ 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและความความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนได้รับ
บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ 
 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพจากโรงเรียน 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลด้านความ
ปลอดภัยและความความช่วยเหลือเมื่อนักเรียน
ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ 

บันทึกทะเบียนการใช้ยา ทะเบียนการใช้ยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      3000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและความความช่วยเหลือเมื่อ
นักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ นักเรียนมีสุขภาพทางกายที่ดีข้ึน 
 
 

 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
              (นายนิติธร  บุญสร้าง)                      (นายนิติธร  บุญสร้าง) 

    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                  หวัหน้าโครงการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย เช่น พัฒนางานอนามัย 
โภชนาการนักเรียน 

  

2. ประชุมครวูางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   

3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   

4. พัฒนางานอนามัย 
   - จัดซื้อยาสามัญที่จ าเป็น 
   - บันทึกการใช้ยาของนักเรียน 
  

  

5. โภชนาการนักเรียน 
   - ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน 
   - ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
   - ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายในช่วงเวลาว่าง 

- เพ่ิมกิจกรรมทางกายในชั่วโมงพลศึกษา 
- ทดสอบสมรรถภาพหลังจบกิจกรรม 

  

6. รวบรวม บันทึกผลสรุปกิจกรรม   

7. ประเมินผล กิจกรรม   

8. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม   

   

   



 
กิจกรรม To  be  number  one  (กิจกรรมที่2) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่  1   ตวับ่งชี้ที่ 1.2  ข้อ 1 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด  โรงเรียนจึงได้น้อม
น าโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาด าเนินงานตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2545 เป็นต้นมา 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนา
ตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตาม
โครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 

ดังนั้น โรงเรียนห้วยยางวิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้เรียน จึงได้ด าเนินกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  
ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา  ด้วยกิจกรรมเพ่ือนเตือนเพื่อน  เพื่อด าเนินการดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกัน ตนเองได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานด้วยความ 
    ภาคภูมิใจ 

3. เป้ำหมำย  
เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 82 ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 ได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานด้วย     
     ความภาคภูมิใจ 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้  
ในระดับดีมาก 

2. ผู้เรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ในระดับดีมาก 
3. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความ 

ภาคภูมิใจ ในระดับดีมาก 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ82 ของนักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของ ครูประจ าชั้นประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรม



อบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถ
ป้องกันตนเองได้ 

นักเรียน นักเรียน 

2 ร้อยละ 82  ของนักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

ครูประจ าชั้นประเมิน
นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

3. ร้อยละ 60  ของนักเรียนมีภาวะผู้น า สามารถ
แก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอ
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ครูประจ าชั้นประเมิน
นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

 
 

4. ขั้นตอนด าเนินการกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม        0  บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) ผู้เรียนมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้   
2) ผู้เรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  
3) ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
   
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ)            (นายนิติธร  บุญสร้าง) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย   
2. ประชุมครูวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   
3. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
4. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   
- ด าเนินกจิกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน/ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ตลอดปี

การศึกษา 
- 

5.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
6.ประเมินผล   
7.สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   



 
 

กิจกรรมโรงเรียนสีขำวต่อต้ำนสิ่งเสพติดและอบำยมุข  (กิจกรรมที่3) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
ลักษณะกิจกรรม  กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่.........1............  ตัวบ่งชี้ที่............1.2.......... 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายนิติธร  บุญสร้าง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเด็กนักเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยที่ก าลังอยากรู้

อยากลอง และเป็นที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วในกลุ่มนักเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยาจึงมีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและอบายมุขให้น้อยลงมากท่ีสุด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
นักเรียนได้ 
  โรงเรียนมีมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และปราบปราม โดยมีการสุ่มตรวจปัสสาวะในนักเรียนที่
มีกลุ่มเสี่ยง และมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัด 
  นักเรียนจะได้รับการปลูกฝัง การให้ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด และ
นักเรียนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่เก่ียงของกับยาเสพติด จะได้รับการช่วยเหลือ บ าบัด ดูแลและติดตามด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงต่อกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและอบำยมุขต่ำงๆ 

3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 
เชิงปริมำณ 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง เป็นแกนน าในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียน ร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ 

การสุ่มตรวจสารเสพติด
และการสังเกต
พฤติกรรม 

ชุดตรวจสารเสพติด 

2  
 

  

 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   
ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย เช่น โรงเรียนปลอดบุหรี่ วัน   



 
5. งบประมำณรวม      ไม่มี 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา ชุมชน 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียน ร้อยละ 90 ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

              (นายนิติธร  บุญสร้าง)                      (นายนิติธร  บุญสร้าง) 
    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                  หวัหน้าโครงการ 
 

ต่อต้านยาเสพติด ห้องเรียนสีขาว 

2. ประชุมครวูางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   

3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   

4. โรงเรียนปลอดบุหรี่  
   - จัดท าบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันปลอดบุหรี่ 
   - บูรณาการความรู้เรื่องวันปลอดบุหรี่ในรายวิชาสุขศึกษา 
   - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 

 

  

5. วันต่อต้านยาเสพติด  
   - จัดท าบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันต่อต้านยาเสพติด 
   - บูรณาการความรู้เรื่องวันต่อต้านยาเสพติดในรายวิชาสุข
ศึกษา 
   - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด 
                    - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

  

6. โรงเรียนปลอดบุหรี่  
   - จัดตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวประจ าห้อง 
   - จัดตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว 
   - จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวประจ า
โรงเรียน 
                     - ด าเนินงานกิจกรรมห้องเรีนสีขาวตามฝ่ายแต่ละฝ่าย 

                     - คณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตร 

  

7.รวบรวม บันทึกผลสรุปกิจกรรม   

8. ประเมินผล กิจกรรม   

9.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม   



กิจกรรมพัฒนำชำหญ้ำดอกขำว  (กิจกรรมที่4) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมสุขภาพ   

ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ระดับโครงการส่งเสริมสุขภาพ   
     มาตรฐานที ่1  ตวับ่งชี้ที่ 1.2 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยามีชาหญ้าดอกขาวเป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ที่มีท่ีมาที่ไป

จากการหาวิธีแก้ไขปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ มีการใช้และพัฒนาเรื่อยมาหลายปีต่อเนื่อง 
นักเรียนแต่ละรุ่นมีจ านวนและปัญหาการติดบุหรี่และยาเสพติดอ่ืนๆไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน  

ชาหญ้าดอกขาวสามารถใช้ช่วยให้นักเรียนบางรายสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ แต่ในบางรายที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอ และไม่
ต้องการเลิกอย่างจริงจัง ชานี้ก็จะไม่ได้ผล แต่ทางโรงเรียนเห็นประโยชน์และความส าคัญของชาหญ้าดอกขาวที่ไม่
เพียงช่วยแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้เท่านั้น ยังสามารถช่วยเหลือชุมชนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อีก
ด้วย 
  ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาหญ้าดอกขาวให้คงอยู่คู่
โรงเรียนห้วยยางวิทยาต่อไป นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนห้วยยางวิทยาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง จึงต้องจัดกิจกรรมพัฒนาชาหญ้าดอกขาว ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าชาหญ้าดอกขาวไว้ใช้งานภายในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป 
2. เพ่ือทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาหญ้าดอกขาวในรูปแบบอ่ืนๆ 
3. เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาหญ้าดอกขาว 
4. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชาหญ้าดอกขาวทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาหญ้าดอกขาว
ร้อยละ 90 ในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มีความพึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากชาหญ้า
ดอกขาวในระดบัดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 95 

3. นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความพอใจต่อการด าเนินงานของ
กิจกรรมชาหญ้าดอกขาวในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 90 

4. มีผู้ติดตามเพจคลินิกเลิกบุหรี่กับชาหญ้าดอกขาว โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 
       ด้ำนคุณภำพ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาหญ้าดอกขาว 
ระดับดี ขึ้นไป 

2. นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มีความพึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากชาหญ้า
ดอกขาวในระดับดีขึ้นไป  



3. นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความพอใจต่อการด าเนินงานของ
กิจกรรมชาหญ้าดอกขาวในระดับดีขึ้นไป 

4. มีผู้ติดตามเพจคลินิกเลิกบุหรี่กับชาหญ้าดอกขาว โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพิ่มขึ้น 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1 นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียน

ห้วยยางวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชา
หญ้าดอกขาวร้อยละ 90 ในระดับดีขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินนักเรียน ครูและ
บุคลากร 

แบบประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชาหญ้า
ดอกขาว 

2 นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่มีความพึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์
จากชาหญ้าดอกขาวในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ 95 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินนักเรียน ครูและ
บุคลากร 

แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์จากชา
หญ้าดอกขาว 

3 นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนห้วยยางวิทยามีความพอใจต่อการ
ด าเนินงานของกิจกรรมชาหญ้าดอกขาวในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 90 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินนักเรียน ครูและ
บุคลากร 

แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการด าเนินง่าน
ของกิจกรรมชาหญ้าดอก
ขาว 

4 มีผู้ติดตามเพจคลินิกเลิกบุหรี่กับชาหญ้าดอกขาว 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
25 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินจากยอดผู้ติดตาม
เพจ 

นับจ านวนผู้ติดตามเพจ 

 
4. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

 

ขั้นตอนด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

            
- 

2. ขออนุญาตจัด
กิจกรรม 

            
- 

3. ด าเนินงาน
พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชาหญ้าดอก
ขาว 

            

500 บาท 

4. ด าเนินงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากชาหญ้าดอก
ขาว 

            

500 บาท 



 
5. งบประมำณ     1,000 บาทจากงบอุดหนุน   
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับชาหญ้าดอกขาวในระดับดี

ขึ้นไป 
2. นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มีความพึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากชาหญ้า

ดอกขาวในระดับดีขึ้นไป 
3. มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชาหญ้าดอกขาวที่สามารถใช้งานได้และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ 
4. มีผู้ติดตามเพจคลินิกเลิกบุหรี่กับชาหญ้าดอกขาว โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพิ่มขึ้น 

 
         
    

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
         (นางสาวนันทวรรณ  ใหญ่ท้วม)           (นายนิติธร  บุญสร้าง) 

    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                  หวัหน้าโครงการ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. สรุปกิจกรรม
และรายงานผล 

            - 



กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (กิจกรรมที่5) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมสุขภาพ  
ลักษณะกิจกรรม    ต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที ่ 2    ตัวบ่งชี้ที่  2.2   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมภพ  อุสาหะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับ

ผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก 
ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน 
เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนห้วยยางวิทยา ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

2.  เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3.  เพ่ือให้นักเรียนสร้างความปลอดภัยการในการเดินทาง โดยรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา 
3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
1.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับ

ดี 
    2.  ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3.  นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 

1.  การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 

2.  ผู้เรียนไดข้ับข่ีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
 
 



ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ใน  ระดับดี  ในกิจกรรมต่อไปนี้ 
      กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
      กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
      กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
               -กลุ่มปกติ 
               -กลุ่มเสี่ยง 
               -กลุ่มท่ีมีปัญหา 
      จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
      จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่
แท้จริง) 

 
 
 

สังเกต 
 

ส ารวจ 
 

ทดสอบ 
 
 
 
 

ประเมินผล 

 
 
 

แบบสังเกต 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
 
 

แบบประเมินผล 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและน า
ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
       กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
       กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียนจัดท า
ระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน
และระดับโรงเรียน 

ประเมินผล 
 

ประเมินผล 

3 นักเรียนร้อยละ 90  เคารพกฎจราจร  และขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
      กิจกรรมรณรงค์การขับข่ีปลอดภัย 

สังเกตการขับข่ีรถ แบบสังเกต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      10,000  บาท 
 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

ขั้นเตรียมกำร 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมัติ 
ขั้นด ำเนินกำร  
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
      2.1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
     2.2  กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     2.4   กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
     2.5   กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

     2.6  กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 
3.  จัดท าระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหา   ที่แท้จริง)  
ขั้นนิเทศติดตำมผล  
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และคอยอ านวย
ความสะดวก  ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 
ขั้นประเมินและรำยงำนผล  
           สรุปประเมินโครงการ 
           จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
ก.ค.  64 

 
 
 
 
 
 

ก.ค.  64 
 
 

ก.ค.64 , ธ.ค.64 
 

ส.ค.64 , ม.ค.64 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

6,000 



7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 2.  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 3.  ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและสามารถคัดกรองนักเรียนทุกคน 
 4.  ผู้เรียนขับขี่ปลอดภัยในและนอกสถานศึกษา 

      
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                           ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
                (นายสมภพ  อุสาหะ)                       (นายนิติธร  บุญสร้าง) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 

สนองกลยุทธ์   กระบวนการจัดการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     มาตรฐานที่   1    ตวับ่งชี้ที่  1.2  ข้อ 1-3 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายสมภพ อุสาหะ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกีย่วกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 
 



น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของสังคม        
ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
เต็มที่ โรงเรียนจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตา
กรุณา ความเสียสละ การประหยัด เป็นต้น เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี



ความสุข ฝ่ายจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและต่อสังคม 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด   ความมี
วินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ โรงเรียนห้วยยางวิทยา มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นมาเพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 

          โรงเรียนห้วยยางวิทยาน้อมน าหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความ รอบรู้ที่
เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า   

แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี  

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
3.  เพ่ือส่งเสริมความพอเพียงให้กับนักเรียนเพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1.ร้อยละ 90  ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี  

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

          3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

          4. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนน าพระบรมราโชบายมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 

          5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่า ของสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 

       ด้ำนคุณภำพ 
1.ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ คุณค่าแห่ง

คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความด ี 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

          3. นักเรียนมีความพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



          4. ครูและนักเรียนน าพระบรมราโชบายมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 

          5. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่า ของสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

 

4. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

 
5. งบประมำณรวม  6,242 บาท    
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร     โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
         -   กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

ครูแกนน า ประชาสัมพันธ์ให้ทุกระดับชั้นเรียน คิดหัวข้อโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน 1 ห้อง 
1 โครงงาน ด าเนินการโครงงาน ตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ พอเพียง มีวินัย มีความรับผิดชอบ                

                    - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา จัดท าค่ายเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสุจริต

ให้กับนักเรียน และมีการจัดตั้ง ปปช สพฐ ปปช สพฐ ชุมชน จัดบริษัทสร้างการดี และท าการอบรมนักเรียน
โดยใช้ค่ายเยาวชนคนดี 

- กิจกรรมกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
คณะครูท าการจัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตร การศึกษาพอเพียง จัดท าแผนการสอนที่เนื้อหา

เกี่ยวกับหลักปรัชญาพอเพียง น ามาบูรณาการการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
- กิจกรรมน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่ชั้นเรียน 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 

            
1,000 

2. โรงเรียนสุจริต             3,742 
3.วันส าคัญทาง
ศาสนา 

            
1,000 

4. กิจกรรม
สถานศึกษา
พอเพียง 

            
- 

5.กิจกรรมน้อมน า
พระราโชบายด้าน
การศึกษาสู่ชั้นเรียน 

            
- 

5.กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

            
500 



คณะครูน้อมน าพระราโชบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สอดแทรกในเนื้อหา ท าเป็นหลักสูตรส าหรับใช้ในสถานศึกษา 

- กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามปฏิทินของวิชาการ เพ่ือให้

นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรม วันชาติ 5 
ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม วัน
ไหว้ครู และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนา 

8.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

8.1 ร้อยละ 90  ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และ
ภูมิใจในการท าความดี  

การสังเกตุ แบบการสังเกตุ 
 

8.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

การสังเกตุ แบบการสังเกตุ 
 

8.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพอเพียงและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบทดสอบ 
แบบฝึกปฏิบัติ 

8.4 ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนน าพระบรมรา
โชบายมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 

การทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบทดสอบ 
แบบฝึกปฏิบัติ 

8.5 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความตระหนักและ
เห็นคุณค่า ของสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

การสังเกตุ แบบการสังเกตุ 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     1.ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า                
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความด ี 

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
          3. นักเรียนมีความพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          4. ครูและนักเรียนน าพระบรมราโชบายมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
          5. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่า ของสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                 (นายสมภพ อุสาหะ)                               (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                   หัวหน้าโครงการ                                          หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  (กิจกรรมที่1) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม  
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  มาตรฐานที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ที ่  1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมภพ อุสาหะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   
              ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงาน
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ได้
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ ยวกับ
เรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการ
หารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ้าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก
รู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ 
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและ
ท้าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของ
โรงเรียน คุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็น
คุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
“เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืนความเป็นมาของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า   
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี  

2.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีความต่อเนื่อง 

 
3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 

เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละ 95  ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้น 
 



เชิงคุณภำพ 
           1.นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
           2.นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก และมีคุณธรรมประจ าใจ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ 95  ของนักเรียน ครู และบุคลากร
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

การสังเกตุ แบบวัดการสังเกตุ 

2  นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมเชิงบวก
เพ่ิมมากข้ึน 
 

การสังเกตุ แบบวัดการสังเกตุ 

 
4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      1,000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
          1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก และมีคุณธรรมประจ าใจ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
               (นายสมภพ อุสาหะ)                        (นายสมภพ อุสาหะ) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูแกนน า ประชาสัมพันธ์ให้ทุกระดับชั้นเรียน คิดหัวข้อโครงงานคุณธรรม
ประจ าห้องเรียน 1 ห้อง 1 โครงงาน ด าเนินการโครงงาน ตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ พอเพียง มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 

2. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
    - ประชุมวางแผน 
    - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
    - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
    - ครูแกนน า ด าเนินการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยผ่านการท ากิจกรรม
นันทการ เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม และปลูกฝังการมีคุณธรรมให้กับ
นักเรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 



กิจกรรมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  (กิจกรรมที่2) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม   
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  มาตรฐานที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ที ่  1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายสมภพ อุสาหะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้คนนิยมความ

สะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ท าให้
สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะส ม  หากไม่ดูแล
ช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะท าให้
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้   

สอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  
กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  โดยมีกระบวนการ  
และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์     
           ดังนั้น  โรงเรียนห้วยยางวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  มีความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไป
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริตการ
ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียนกล้าหาญ
ทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 

3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 
เชิงปริมำณ 

   1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

เชิงคุณภำพ 
   1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 

กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
   2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา

นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
 



 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ 100 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

การสอบถาม แบบสอบถามการทุจริต 

2 ร้อยละ  100 ผู้บริหาร  คร ู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน  รเูทาทัน รวมคิดปองกันการ
ทุจริต 

การประเมิน แบบประเมินการทุจริต 

3 ร้อยละ  85  นักเรียน มีกระบวนการเรียนรูที่เท
าทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป
องกันการทุจริต 

การประเมิน แบบประเมินการทุจริต 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

ขั้นเตรียมกำร 
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมัติ 
ขั้นด ำเนินกำร  
1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ด าเนินงานตามโครงการฯ  
      -กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  หลักสูตรต่อต้านการทุจริต 
      -กิจกรรม  ปปช สพฐ น้อย/ปปช สพฐ ชุมชน 
      -บริษัทสร้างการดี 
      -ค่ายเยาวชนคนดี 
 
ขั้นนิเทศติดตำมผล  
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม การด าเนินงาน และคอยอ านวย
ความสะดวก  ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 
ขั้นประเมินและรำยงำนผล  
           สรุปประเมินโครงการ 
           จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอ ฝ่ายบริหาร 

 
ก.ค. 64 

 
 
 
 
 
 

ก.ค. 64 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
ธ.ค. 64 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

742 
 

3,000 
 

 



 
5. งบประมำณรวม      3,742  บาท 
 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

7.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตของโรงเรียน 
สู่การปฏิบัติ 

7.2  ครูและนักเรียนในสถานศึกษา มีจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
7.3  ครูและนักเรียนมีความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
7.4  ครูและนักเรียน เป็นอาสาสมัครในการบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนร่วมได้อย่างมีคุณภาพ 

 
      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
                 (นายสมภพ อุสาหะ)                       (นายสมภพ  อุตสาหะ) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ (กิจกรรมที่3) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
ลักษณะกิจกรรม                     กิจกรรมต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อ 2 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพัชรินทร์  วงค์ทับแสงทอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับแนวทาง  ศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น  จะต้องได้รับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและปฏิบัติอย่าง
เหมะสม   
 โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียนจ าเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  พุทธ ศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทย นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ในการที่นักเรียนเข้าหลักธรรม
ของศาสนาได้ดีและชัดเจน  จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   
 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้  เห็นคุณค่าของศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี   
3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา แต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 2.นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี   
 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
แต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ครูประจ าชั้นตรวจสอบ
จ านวนการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 

แบบสังเกต 

 
 
 
 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      1,000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี    
 
 
  
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
          (นางสาวพัชรินทร์  วงค์ทับแสงทอง)           (นายสมภพ  อุตสาหะ) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน   
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
3.ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานบริหารทั่วไป และตามกิจกรรม 
                 -  วันส าคัญทางศาสนา 
 

  

4.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
5. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   
   



กิจกรรมสถำนศึกษำพอเพียง  (กิจกรรมที่4) 
กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม 
ลักษณะกิจกรรม            กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ที่        ด้านผู้เรียน 
     มาตรฐานที่........1........... ตวับ่งชีท้ี่....1.2... 
ผู้รับผิดชอบ                 นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์          
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………. 

1.หลักกำรและเหตุผล 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่
ควรจะเป็น  

เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น จากหลักการดังกล่าว  

โรงเรียนห้วยยางวิทยาจึงได้จัดท า “กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
                1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
         2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
                 3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

           3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 



3.2.2 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกจิกรรม 
 วันที่ ตุลาคม 64 –  กันยายน  65 
5. งบประมำณ     ….- บาท……………………………… 
 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

8.  กำรประเมินผล 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผน 
2. ขั้นด าเนินการ 
   - ครูน าแผนเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชั้นเรียน 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบสอบถาม 
     -  จากการประเมิน 
     -  จากการสังเกตุ 

 
- 

 
-นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์ 
-หน.กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
                1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
         2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
                 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
             (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์)            (นายสมภพ  อุตสาหะ) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 



น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่ชั้นเรียน (กิจกรรมที่5) 
กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม 
ลักษณะกิจกรรม            กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์           นโยบำยของ ศธ  .และ สพฐ.  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นำงพิศมัย ศิริธนศำสตร์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
1 . หลักกำรและเหตุผล 

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัวทรงตอบรับเป็น
พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559    “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย
ทั้งปวง   ”กอรปกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปริมนทร                   มหาภูมิพลอดุลย
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบายเพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยมุ่งเน้นให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่
นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย  )1   (การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   ) 2   (การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   ) 3 (

การมีงานท า  –  มีอาชีพ และ   ) 4   (การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสทีพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  
  โรงเรียนห้วยยางวิทยาจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็น
หลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฎิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม  

ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านที่ 3 คือ  มีงานท า –  มีอาชีพ 
ประกอบด้วย  (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรัก

งาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน
เป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว 
 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะสังคม ทักษะอาชีพและความรู้
เท่าท่ีจ าเป็น 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการประกอบอาชีพ 
  2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เชิงปริมำณ  
                -ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  
          3.2 เชิงคุณภาพ 
       - นักเรียนรู้จักอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ 
        - นักเรียนรับรู้ขีดความสามารถของตนเองเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
       - นักเรียนสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 



4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกจิกรรม 
 วันที่ ตุลาคม 64 –  กันยายน  65 
5. งบประมำณ     ….- บาท……………………………… 
 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 
 

8.  กำรประเมินผล 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัด
นิทรรศการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
   - จัดนิทรรศการ 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
     -  จากแบบสอบถาม 

 
- 

 
-นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์ 
-หน.กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
       2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ 
       3)  นักเรียนค้นพบตนเองและพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

             (นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์)            (นายสมภพ  อุตสาหะ) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 



กิจกรรม ส่งเสริมประชำธิปไตย  (กิจกรรมที่6) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่  1   ตวับ่งชี้ที่ 1.2  ข้อ 2 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว จะน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการอีกด้วย  คุณลักษะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดนั้นต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการ
จัดการเรียนการสอน   โดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ลักษณะต่าง ๆ  การปลูกฝังโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในตัวผู้เรียน  

   โรงเรียนห้วยยางวิทยาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือปลูกฝัง
และพัฒนาผู้เรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์ 

1 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2 ผู้เรียนได้พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3 ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
          พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เชิงคุณภำพ 
ผู้เรียนร้อยละ 95 ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     

ประมุข มีคุณภาพในระดับดีมาก            
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละ95 ของนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ครูประจ าชั้นประเมิน
นักเรียน 

แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2 ร้อยละ 95 ของนักเรียนยอมรับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีคุณภาพในระดับดีมาก 

ครูประจ าชั้นประเมิน
นักเรียน 

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 



4. ขั้นตอนด าเนินการกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม        500  บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1). ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     2). ผู้เรียนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
     3). ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข               
          4). ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ)            (นายสมภพ  อุสาหะ) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                   หวัหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย   
2. ประชุมครูวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   
3. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
4. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   
- ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เดือนมิถุนายน 500 
5.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
6.ประเมินผล   
7.สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   



โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

สนองกลยุทธ์   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.5 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานฝ่ายอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 

น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 



เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

9. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

10. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

11. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  โรงเรียนเป็นสถำนศึกษำท่ีให้กำรศึกษำแก่เยำวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีควำมรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสำมำรถอยู่ ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข   ปัจจุบันสภำพแวดล้อมด้ำนภูมิทัศน์  อำคำรเรียน อำคำร
ประกอบกำรบำงส่วนช ำรุดทรุดโทรมเนื่องจำกใช้งำนมำนำน จึงควรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเพ่ือให้ได้ประโยชน์ใช้
สอยให้มำกท่ีสุด  ทั้งยังเอ้ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทำง
รำชกำร   เพรำะสภำพแวดล้อมดี มีผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงมำกตลอดจน มีผลต่อกำรพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ สติปัญญำ  อำรมณ์   และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้อง
ใช้ชีวิตเพ่ือหำประสบกำรณ์ในวันหนึ่งๆ  มำกกว่ำอยู่ที่บ้ำนซึ่งสมควรเอำใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้นกำรจัด
สภำพแวดล้อม กำรปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยำกำศท่ีดี  เหมำะสมและลดภำวะที่เป็นพิษ  จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ทำงโรงเรียน
ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ครู บุคคลากรที่การศึกษาและนักเรียนทุกคนใช้อาคารสถานที่เต็มประสิทธิภาพ มีความเรียบร้อยและ     
                     ปลอดภัย 

2.2  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนอยู่ในสถานศึกษาได้        
อย่างมีความสุข 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1. ครู บุคคลากรที่การศึกษาและนักเรียนทุกคนใช้อาคารสถานที่เต็มประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนอยู่ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 

       ด้ำนคุณภำพ 
ครู บุคคลากรที่การศึกษาและนักเรียนใช้อาคารสถานที่เต็มประสิทธิภาพ มีความเรียบร้อยและปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 

 

12. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

 
5. งบประมำณรวม    47,231  บาท 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมชี้แจง แก่
คณะครู 

             

2. มอบหมายนโยบาย
ให้หัวหน้างาน
กิจกรรม 

             

3.ขออนุมัติโครงการ              
4.ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ภายใน 7 วัน 

             

5.ร่วมกันสรุป
ภาพรวมของโครงการ
เมื่อสิ้นงบประมาณ 

             

6.สรุปและรายงานผล 
ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

             



  7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 

   -   กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือการจัดการศึกษา 
  -   กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 -   กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 -   กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
8.1. ครู บุคคลากรที่การศึกษาและนักเรียนทุกคน
ใช้อาคารสถานที่เต็มประสิทธิภาพ มีความ
เรียบร้อยและปลอดภัย  

8.2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนอยู่ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข  

- ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
- ตอบแบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1  ครู บุคคลากรที่การศึกษาและนักเรียนทุกคนใช้อาคารสถานที่เต็มประสิทธิภาพ มีความเรียบร้อยและ

ปลอดภัย  
         9.2  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนอยู่ในสถานศึกษาได้อย่าง
มีความสุข 

         
 

        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง)           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                   หัวหน้าโครงการ                                          หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
 



กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ (กิจกรรมที่1) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ใน 

                                           ชุมชน 

ลักษณะกิจกรรม                     กิจกรรมต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานฝ่ายอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นสถำนศึกษำที่ให้กำรศึกษำแก่เยำวชนเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีควำมรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสำมำรถอยู่ ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข    
 ปัจจุบันสภำพแวดล้อมด้ำนภูมิทัศน์  อำคำรเรียน อำคำรประกอบกำรบำงส่วนช ำรุดทรุดโทรมเนื่องจำกใช้
งำนมำนำน จึงควรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเพ่ือให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มำกที่สุด   ทั้งยังเอ้ือให้กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทำงรำชกำร   เพรำะสภำพแวดล้อมดี มีผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นอย่ำงมำกตลอดจน มีผลต่อกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ สติปัญญำ  อำรมณ์   และสังคม  โรงเรียน
เปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหำประสบกำรณ์ในวันหนึ่งๆ  มำกกว่ำอยู่ที่บ้ำนซึ่ง
สมควรเอำใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ   
 ฉะนั้นกำรจัดสภำพแวดล้อม กำรปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยำกำศที่ดี  เหมำะสมและลดภำวะที่เป็นพิษ  จึงเป็น
สิ่งส ำคัญท่ีทำงโรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมนี้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือให้กำรใช้ห้องต่ำงๆได้เต็มประสิทธิภำพ   มีระเบียบในกำรใช้อย่ำงชัดเจน 
  2 เพ่ือจัดห้องและสถำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้กับควำมต้องกำรของครูและนักเรียน 
  3 เพ่ือพัฒนำสิ่งแวดล้อมให้สวยงำม ปลอดภัย 
3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
    1. โรงเรียนมีการใช้ห้องเรียนได้ครบทุกห้องร้อยละ 100 
    2. การจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียนร้อยละ

80 
เชิงคุณภำพ 
    1.สิ่งแวดล้อมมีความสวยงามและปลอดภัยอยู่ในระดับดี 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 โรงเรียนมีการใช้ห้องเรียนได้ครบทุกห้องร้อยละ 
100 

ส ารวจการใช้งาน
ห้องเรียน 

แบบส ารวจ 



2 การจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ได้ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียนร้อยละ
80 
 

สอบถามครูและนักเรียน แบบสอบถาม 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      40,000 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  สามารถใช้ห้องต่ำงๆได้เต็มประสิทธิภำพ   มีระเบียบในกำรใช้อย่ำงชัดเจนสิ่งแวดล้อมสวยงำมและ 
ปลอดภัย 
 2. สามารถจัดห้องและสถำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้กับควำมต้องกำรของครูและนักเรียน 
 3. โรงเรียนมสีิ่งแวดล้อมทีส่วยงำมและปลอดภัย 
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

           (นายณัฐพงษ์ ประทับกอง)          (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน   
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานบริหารทั่วไป และตามกิจกรรม 
   3.1 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
   3.2 ซ่อม บ ารุง (เปลี่ยนหลอดไฟ อุปกรณ์ท่ีช ารุด) 

 40,000 

4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
5. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและ
พัฒนา 

  



กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน (กิจกรรมที่2) 
กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ใน 

                                           ชุมชน 

ลักษณะกิจกรรม  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ   

มาตรฐานที่  2    ตัวบ่งชี้ที่  2.2   

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายณัฐพงษ์ ประทับกอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานฝ่ายอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่  ๒๙   ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ  รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   

โรงเรียนห้วยยางวิทยาเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมี
ความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน   ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียน  ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน   จึงได้จัดให้มีการด าเนินงาน
โครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     2.2  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

2.3 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 
เชิงปริมำณ 

1. ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ  90  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภำพ 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
6. โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อ
โรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2 ร้อยละของผู้ปกครองชุมชน ในความร่วมมือ
สนับสนุนการศึกษา 
 

ประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษา 

แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัด

การศึกษา 
 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      7,231 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

     ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
           (นายณัฐพงษ์ ประทับกอง)          (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1.  กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
        ประชุม วางแผน เสนอโครงการ ขออนุมัติการด าเนินกิจกรรม ก าหนด
ปฏิทินงานตามกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมมีการท าบันทึกขอจัดกิจกรรม เมื่อ
ด าเนินกิจกรรมเสร็จเรียนร้อย มีการรวบรวม สรุปรายงานผล เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้นในปีถัดไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

7,231 



 

กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ (กิจกรรมที่3) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ใน 

                                           ชุมชน 

ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
     มาตรฐานที ่6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศศิประภา  จีนสินธุ์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานฝ่ายอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ

ชุมชนและโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็น
ก่อให้เกิดความร าคาญท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะท าให้เกิดกลิ่น
รบกวนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  166  คน เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท า
กิจกรรม “การจัดการขยะ” ขึ้นทั้งนี้เพ่ือปลูกจิตส านึกการลดคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในโรงเรียน การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง และสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมการจัดการขยะนั้น จะมีการประชาสัมพันธ์และรนรงค์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่
ถูกที่ และจัดให้มีนักเรียนแกนน ากิจกรรมการจัดการขยะ มีการสร้างชิ้นงานจากขยะในโรงเรียน 

      กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี ให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จาก
การน าขยะมาใช้ให้คุ้มค่า มีความคิดสร้างสรรค์  รู้ถึงการก าจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกต้องและสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนสะอาดและสวยงามมากยิ่งข้ึน     

  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก จิตส านึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน 
2.  เพ่ือลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย 

3. เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ 

1.  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90  ตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกและการจัดการขยะอย่าง
ถูกต้อง  

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีวินัย ในการทิ้งและจัดการขยะอย่างถูกต้อง   

 
 
 
 



 
 
 

ข้อ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้ำหมำยเชิงปริมำณ) 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน 

1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนท าแบบประเมิน
กิจกรรม 

แบบประเมินการจัด
กิจกรรม 

2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการคัดแยกและการจัดการขยะ
อย่างถูกต้อง 

ครูประจ าชั้นประเมิน
นักเรียน 
 

แบบประเมินการจัดการ
ขยะ 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      …………………………………………………………… 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี ให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากการน าขยะมาใช้ให้คุ้มค่า 
มีความคิดสร้างสรรค์  รู้ถึงการก าจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกต้องและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดและ
สวยงามมากยิ่งขึ้น     
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
          (นางสาวศศิประภา  จีนสินธุ์)         (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 

 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   
4.2 ประชุมเพ่ือรับทราบและวางแผนก าหนดการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   
4.3 ปฏิบัติงานตางแผนที่วางไว้ 
       4.3.1 จัดตั้งนักเรียนแกนน า และให้ความรู้ 
                - ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ 
                - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของขยะแต่ละประเภท 
       4.3.2 นักเรียนแกนน าขยายผลและจัดให้มีการน าขยะมาประดิษฐ์เป็น
ผลงานต่างๆ 

  

5. รวบรวม บันทึกผล สรุปกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   
6. ประเมินผล กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   
7. สรุปและรายงานผลการจัดท ากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   



 
 
 
 

โครงการ พัฒนาปรับปรุงกันสาดอาคารเรียนกึ่งถาวรโรงเรียนห้วยยางวิทยา 

สนองกลยุทธ์   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.5 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นายณัฐพงษ์  ประทับกอง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะกิจกรรม   พิเศษ 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกีย่วกับงบประมาณ และแผนงาน 



- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 

น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  

      งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยาเป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำแก่เยำวชนเพ่ืออบรมบ่ม
นิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีควำมรู้ มีคุณธรรม  จริยธรรมสำมำรถอยู่ ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561 
 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นทั้ง
ในด้ำนของวิชำกำรและในด้ำนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้วยในภำคเรียนดังกล่ำวกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆภำยใน
สถำนศึกษำต้องค ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด 19 มีกำรจัดกิจกรรมที่ต้องอำศัยพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือ



กำรรักษำระห่ำงห่ำงระหว่ำงบุคคล ท ำให้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆผู้เรียนที่ใช้พ้ืนที่บริเวณอำคำรเรียนกึ่งถำวรเพ่ิมมำก
ขึ้น 
 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวทำงงำนอำคำรและสถำนที่ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญจึงได้ท ำกำรออกแบบกันสำดที่
ต่อเติมจำกอำคำรเรียนกึ่งถำวรเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยให้มีมำกยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นพ้ืนที่อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆให้มีควำมสะดวกมำกยิ่งข้ึน       
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาทุกคนได้ใช้พื้นที่บริเวณที่ต่อเติมพ้ืนที่กัน
สาดบริเวณอาคารเรียนกึ่งถาวร 
          2.2   ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความพึงพอใจในรูปแบบและความ
คุ้มค่าของการต่อเติมพ้ืนที่กันสาดบริเวณอาคารเรียนกึ่งถาวร 

 
3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 
          3.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาทุกคนพ้ืนที่บริเวณที่ต่อเติมพ้ืนที่กันสาด
บริเวณอาคารเรียนกึ่งถาวรร้อยละ 100 
       ด้ำนคุณภำพ 
ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยามีความพึงพอใจในการใช้งานพ้ืนที่บริเวณที่ต่อเติม
พ้ืนที่กันสาดบริเวณอาคารเรียนกึ่งถาวรในระดับ ดีมาก 

 

4. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

 
5. งบประมำณรวม    347,231  บาท (ใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำย) 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ (ประมาณการ) 
 
                        อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างเสนอรูปแบบและราคา 
   
    รวม   -  บำท 
 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมวางแผน
ด าเนินงาน 

             

2.ขออนุมัติโครงการ              
3.ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงห้องยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

             

4.ทดลองใช้ห้อง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

             

5.สรุปและรายงานผล 
ข้อเสนอแนะ  

             



 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามก าหนดการด าเนินงาน 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
8.1. ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุก
คนได้ใช้พ้ืนที่ที่ได้รับการต่อเติมจากอาคารเรียนกึ่ง
ถาวร 

8.2. ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุก
คนมีความพึงพอใจพ้ืนที่ที่ได้รับการต่อเติมจาก
อาคารเรียนกึ่งถาวร 

 

- ส ารวจการใช้งานบริเวณ
พ้ืนที่ที่ต่อเติมบริเวณอาคาร
เรียนกึ่งถาวร 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 

- แบบส ารวจ 
 
 
 
- แบบส ารวจ 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1  ครู บุคลากรที่การศึกษาและนักเรียนทุกคนใช้พ้ืนที่ที่ได้รับการต่อเติมจากอาคารเรียนกึ่งถาวร มีความ

เรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย  
         9.2  สถานศึกษามีพ้ืนที่ที่รองรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆได้มากยิ่งข้ึน   
 
        

 
        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นายณัฐพงษ์  ประทับกอง)           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                  หัวหน้าโครงการ                                           หวัหน้างานนโยบายและแผน                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนบริหำรบุคคล 

กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกร(กิจกรรมที่1) 

สนองกลยุทธ์   ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ       
     มาตรฐานที ่2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางเดือนแข   อ่วมขาว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะกิจกรรม   ต่อเนื่อง 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 
 



น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 

      มีงานท าในที่สุด 
-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

       4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) กล่าว ไว้ว่าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง มาตรา 
81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรมดู งานเพ่ือเพ่ิมพูน
สมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน สามารถน าแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมมา ประยุกต์และพัฒนา
สถานศึกษาหรือการเรียนการสอน  



 งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บและ  ท าลาย
หนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น  
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วย  
ส่งเสริม อ านวยความสะดวกในการท างานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้  

โรงเรียนห้วยยางวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลก
ทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของงานธุรการ จึงต้อง เป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะน าให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่
ทางราชการก าหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการ
บริหารจัดการ และพัฒนา ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น      
2.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางศึกษาน าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

3.  เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงาน 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสาร การรับ – ส่งหนังสือ และการจัดเก็บของเอกสารมี

ประสิทธิภาพ 
       ด้ำนคุณภำพ 

1. ครูได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสาร การรับ – ส่งหนังสือ และการจัดเก็บของเอกสารมีประสิทธิภาพ 

 

4.ระยะเวลำ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

            
14,000 

2. พัฒนางาน
ธุรการ 

            
9,616 



 
5. งบประมำณรวม     23,616 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 

   -   พัฒนาครบูุคลากรทางการศึกษา 
คณะครูมีการประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ คณะครู ส่งครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ตามความถนัดและวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมสัมมนา โดยผ่านความ
เห็นชอบของหัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร และเมื่อกลับมาจากการอบรมสัมมนาให้ครูจัดท ารายงานการเข้ารับ
การอบรม และน ามาใช้พัฒนาตนเอง 

- พัฒนางานธุรการ 
คณะครูมีการประชุมเพ่ือพิจารณากิจกรรมเสนอผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ด าเนินกิจกรรมรับ – ส่ง

เองการหนังสือราชการ ให้กับครูเจ้าของกิจกรรม ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการเสนอผู้บริหารประสาน
ส่วนราชการกับเขตพ้ินที่และหน่วยงานอ่ืนๆ นิเทศ ติดตามงาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
 

8.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

8.1 ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการศึกษาดู
งานในสถานศึกษาและหน่วยงาน 

- ตอบแบบสอบถาม  - แบบสอบถาม 
 

8.2 ร้อยละของการรับ – ส่ง หนังสือราชการของ
โรงเรียน และการจัดเก็บของเอกสารมี
ประสิทธิภาพ 

- ตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถาม 
- ทะเบียน รับ ส่ง ค าสั่ง 
หนังสือภายใน ของโรงเรียน 
 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน และน ามาปรับปรุงพัฒนา

ตนเองและหน่วยงาน 
2.  เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของ 

ทางราชการ 
 
 
 
 



 
         
 

        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                (นางเดือนแข  อ่วมขาว)                    (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
      หวัหน้าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            หวัหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนบริหำรงำนงบประมำณ 

สนองกลยุทธ์   ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ         
     มาตรฐานที.่........2............ ตัวบ่งชี้ที.่...........2.2............ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวปวีณา  สินกลัด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 

น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 



เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ให้

การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่ทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 



 2) เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะและงาน
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง โปร่งใส
และก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
  4) เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  5) เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 

 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 
 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และงานต่างๆ 
       ด้ำนคุณภำพ 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

5. งบประมำณรวม     …………429,343.-บาท………… 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
- จ้างครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน 

             

2. กิจกรรมบรหิาร
งบประมาณ การเงิน 
และพัสด ุ
-ค่าสาธารณุปโภคและ
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
-ยานพาหนะ 
-การบริหารจัดการ
ส่วนกลาง 
-การบริหารจัดการ 
-กระดาษ / วสัดุ 
ส านักงาน 

             
 
 
300,000.00 
 
 
50,000.00 
33,737.00 
 
10,121.00 
35,485.00 

3.กิจกรรมการประกัน
อุบัติเหต ุ

             

ฯลฯ              



 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
 - กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   - กิจกรรมบริหารงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
 - กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนา 

 

8.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

1)ประสิทธิภาพในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ งานต่างๆ ของ
โรงเรียน 
2)งานการเงินรวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบ
ถูกต้องตามระเบียบ 
3)ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส ผลการ
ตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ 
4)รวดเร็ว โปร่งใส ผลการตรวจสอบถูกต้องตาม
ระเบียบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
5)ยานพาหนะความปลอดภัย ประหยัด ผลการ
ตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ 
6)การใช้เงินเป้นไปตามวัตถุประสงค์ของงานระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาผลการตรวจสอบถูกต้อง
ระเบียบ 
7)ผลการตรวจสอบภายในถูกต้องตามระเบียบ 
 
8)ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 
ตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน 
 
ตรวจสอบเอกสารด้านงาน
บัญชี 
ตรวจสอบเอกสารด้านพัสดุ
และสินทรัพย์ 
ตรวจสอบเอกสารการใช้รถ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆเก่ียวกับทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 
ตรวจสอบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินต่างๆ 
วิเคราะห์ฝ่ายงานต่างๆของ
โรงเรียน 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.เอกสารเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถามความพึงพอ 
ใจ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

 
 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายใน
โรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
2) งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบท าให้การ
เดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน         
         



 
 
 

        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
               (นางสาวปวีณา  สินกลัด)           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                   หัวหน้าโครงการ                                          หัวหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ (กิจกรรมที่1) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบริหารงานงบประมาณ   
ลักษณะกิจกรรม   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ           
     มาตรฐานที.่........2............ ตัวบ่งชี้ที.่.............2.2................ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวปวีณา  สินกลัด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยโรงเรียนห้วยยางวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  มีผลกระทบเรื่องการขาดแคลนครู

ในบางสาขาวิชา  และโรงเรียนไม่ได้รับจัดสรรอัตราก าลังจากหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้การบริหารงานด้านการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปอย่างราบรื่นและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  และสร้างความเชื่อมั่น
ของผู้ปกครอง  ชุมชน  ที่มีต่อสถานศึกษา  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  ที่ก าหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  โรงเรียน
จึงได้จัดโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  โดยจัดจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน  เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนมีครูครบทุกกลุ่มสาระ  และบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  ให้มีครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระวิชา  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 2.  เพ่ือสมทบค่าจ้างครูอัตราจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต  และสร้างขวัญก าลังใจ   
 3.  เพ่ือระดมทุนการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน  ได้เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นของตนเอง 
3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ 
 ระดมทุนการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 95 (คนละ 500บาท/
ภาคเรียน)  จัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน  
 ด้ำนคุณภำพ 

 1)  การบริหารการจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2)  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ผู้ปกครองร้อยละ 95 มีส่วนรว่มในการระดม
ทุนการศึกษา 

1.ประชุมผู้ปกครอง  
สร้างความตระหนัก  
เหตุผล  ความจ าเป็น 
2.แบบสมัครเข้าร่วม
โครงการ 

1.แบบส ารวจ 
2.ใบสมัคร 

 

 
 
 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 

5. งบประมำณรวม      ………………………-…………………………………… 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร ………โรงเรียนห้วยยางวิทยา………………… 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. การบริหารการจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
2.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อม่ันต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
 
 
 
     
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
          (นางสาวปวีณา  สินกลัด)                      (นางสาวปวีณา  สินกลัด) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน ต.ค.64  
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ ต.ค.64  
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
  -ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  -ขอความเห็นชอบโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
  - ขออนุมัติโครงการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
10 
 - ด าเนินการระดมทุนจากผู้ปกครองคนละ 500 บาท/คน/ภาคเรียน 
 - จัดจ้างครูสาขาท่ีขาดแคลน 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

 

4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน ก.ย.65  
5. ประเมินผล ก.ย.65  
6. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา ก.ย.65  



กิจกรรมบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และพัสดุ (กิจกรรมที่2) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบริหารงานงบประมาณ   
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ           
     มาตรฐานที.่........2............ ตัวบ่งชี้ที.่............2.2..................... 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวปวีณา  สินกลัด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุ การบริหารงาน

ดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเป็นงานพิเศษท่ีต้อง
รับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน
และเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงาน
บริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   

โรงเรียนห้วยยางวิทยา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย   ให้
สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 .เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงาน การเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
 2.3 เพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 

3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ 
 3.1.1  ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.1.2  ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
 3.1.3 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้ำนคุณภำพ 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยามีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และ

สามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 ด้านปริมาณ 
1. ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและ
สามารถตรวจสอบได้ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 

 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ารวจ 

 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 



- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้ง
ที่มีการรับ-จ่าย 

- งานตรวจสอบเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัด

จ้าง 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

2. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ เกี่ยวกับงาน การเงินและพัสดุได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้ง

ที่มีการรับ-จ่าย 
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 
 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 

- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- งานซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลยี

และครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมบ ารุง 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

4. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ท่ี
อยู่ในสภาพดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

งานซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 
 

ประเมินผล 
สังเกต 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

แบบประเมินผล 
แบบสังเกต 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 

5. งบประมำณรวม      ………………………429,343.- บาท…………………………………… 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร ………โรงเรียนห้วยยางวิทยา………………… 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

โรงเรียนห้วยยางวิทยามีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
            (นางสาวปวีณา  สนิกลัด)          (นางสาวปวีณา  สินกลดั) 

    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน ต.ค.64 - 
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ ต.ค.64 - 
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
  - ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
  - ยานพาหนะ 
  - การบริหารจัดการส่วนกลาง 
          - การบริหารจัดการ 
 - กระดาษ/วัสดุส านักงาน 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

 
300,000.00 
50,000.00 
33,737.00 
10,121.00 
35,485.00 

4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน ก.ย.65 - 
5. ประเมินผล ก.ย.65 - 
6. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา ก.ย.65 - 



กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน (กิจกรรมที่3)  

กิจกรรมย่อยของโครงกำร โครงงานพัฒนาคุณภาพระบบงานบริหารงานงบประมาณ   
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ             
     มาตรฐานที.่........2............ ตัวบ่งชี้ที.่..........2.2..................... 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวปวีณา  สินกลัด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พศ.2551  ก าหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน  

และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ดังนั้นความปลอดภัยของนักเรียนจึงเป็นสางส าคัญและ
จ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญและตระนักเป็นอย่างยาง  ทั้งความปลอดภัยภายในและภายนอกโรงเรียน  
โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอุบัติภัยและอุบัติเหตุต่างๆ  ซึ่งอาจน ามาซึ่งการบาดเจ็บ  ทุพลภาพ  หรือสูญเสีย
ชีวิต  ล้วนเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความเดือดร้อนของผู้ปกครอง  โรงเรียน  และกระทบต่อชุมชน  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน  สร้างขวัญก าลังใจ  และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองกรณีนักเรียน
ประสบอุบัติเหตุต่างๆ  จึงสมควรจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุนักเรียนขึ้น  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้น  ผู้ปกครองจะได้มีเงินชดเชยในการรักษาพยาบาล  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จึงได้ก าหนดโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนขึ้น  และเชิญชวนผู้ปกครองที่สมัครใจท า
ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริการสวัสดิการแก่นักเรียน  เมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย  
 ด้ำนปริมำณ 
 นักเรียนร้อยละ  100  ท าประกันอุบัติเหตุ  (ค่าร้อยละตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน) 
 ด้ำนคุณภำพ 
  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการดูแลช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถด ารง

ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 นักเรียนร้อยละ 100 ท าประกันอุบัติเหตุ   1.ประชุมนักเรียน  
ผู้ปกครอง  สร้างความ
ตระหนัก  เหตุผล  
ความจ าเป็น 
2.ส ารวจนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 

1.  แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 
 



4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      ………………-…………………………………………… 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร ……โรงเรียนห้วยยางวิทยา……………… 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
2.คุณภาพชีวิตของนักเรียนดีขึ้น  สามารถด ารงตนอยู่ในโรงเรียน  และชุมชนได้อย่างมีความสุข  
     
  
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
              (นางสาวปวีณา  สินกลัด)         (นางสาวปวีณา  สินกลัด) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน   
2. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
3. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
  -ประชุมวางแผน 
  -ขอความเห็นชอบโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
  - ขออนุมัติโครงการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
10 

- ประสานงานบริษัทประกันภัย/ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- ด าเนินการ 
 *จัดท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  160  คนๆละ 175 บาท/ปี 
 *จัดเก็บสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน 

  

4. รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
5. ประเมินผล   
6. สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   
   
   



โครงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

สนองกลยุทธ์   พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
     มาตรฐานที่  2   ตวับ่งชี้ที่ 2.1 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
 

 

กำรวิเครำะห์กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
หลักควำมพอประมำณ 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินงานและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับก าลัง ความสามารถของครูและศักยภาพของนักเรียน 
- พอประมาณกับสถานที่จัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ 

หลักกำรมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
- เพ่ือน าผลการวัดการประเมิน และการทดสอบระดับชาติของ ผู้เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการ  
   สอนของครู และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 

หลักภูมิคุ้มกัน 
- ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
- ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการใช้ข้อมูลผลการวัดการประเมินผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน นี้มาวาง  
  แผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติงานตามกรอบเวลาของปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยที่มา  
  เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของทั้งครูและนักเรียน 
- ความขยัน อดทน มีสมาธิในการท างาน 
- ความมีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน ความมีปัญญา รู้ผิดรู้ชอบตัดสินใจกระท าการใดๆบนเหตุผล 
- การตรงต่อเวลา เพราะต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยืดหยุ่นได้ตาม  
  ปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง 

เงื่อนไขควำมรู้ 
- ความรู้ด้านการประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และแผนงาน 
- การสรุปงาน ประเมินงาน 
 

น ำสู่สมดุลอย่ำงม่ันคงและย่ังยืนใน 4 มิติ คือ 
สังคม          -  สร้างบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม 



เศรษฐกิจ     -  การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับปัจจัยการผลิต และแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป 
สิ่งแวดล้อม   -  ยึดหลักพอเพียงในการใช้วัสดุส านักงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือช่วยลดการใช้  
                    ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม    -  เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน 
   

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  (เลือกที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 
  กำรศึกษำต้องสร้ำงให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

5. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
-  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
-  ยึดมั่นในศาสนา 
-  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

6. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
   -  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
   -  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   -  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   -  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

7. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  -   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ     
      เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

-   การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและ 
      มีงานท าในที่สุด 

-  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย 
   -  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   -  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที ่ 
           เป็นพลเมืองดี  
   -  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะ ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร  
       งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 
62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ก ากับติดตาม ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินให้เป็นไปตามกฎกระทรวง จากความส าคัญใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ต้องมีการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ที่เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืน  



 กฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ  คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

 
วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 2) เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(กฎกระทรวง  พ.ศ. 2561 ข้อ 
2 เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น  
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3)  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน/ 
อาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้รับประสบการณ์ตรง  
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
 

3. เป้ำหมำย 
       ด้ำนปริมำณ 

1.   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง 3  ด้าน  
2.   สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี อย่างเป็นระบบ 
3.   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4.   สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.   สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(SAR)  
6.   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      อย่างต่อเนื่อง 
7.   สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน และมีระบบพร้อมใช้งาน 
8.   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น/อาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา 
9.   สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้รับประสบการณ์ตรง พัฒนาทั้ง 
     ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ร้อยละ 80  
10. สถานศึกษามีรายงานผลการพัฒนาการศึกษาครบทั้ง 10 กิจกรรม  

       ด้ำนคุณภำพ 
1.   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง 3  ด้าน มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 



2.   สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
3.   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีคุณภาพ 
      ในระดับยอดเยี่ยม 
4.   สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อย 
     ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
5.   สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
      การศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
6.   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
7.   สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน และมีระบบพร้อมใช้งาน 
     ร้อยละ 80 
8.   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น/อาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา 
     มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
9.   สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้รับประสบการณ์ตรง พัฒนา 
     ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
10. สถานศึกษามีรายงานผลการพัฒนาการศึกษาครบทั้ง 10 กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 

ยอดเยี่ยม 
 

8. ระยะเวลำ/กิจกรรม 

 
5. งบประมำณรวม     2,000 บาท 
 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

7. กำรด ำเนินกำร   
  ใช้กระบวนการ PDCA 
  7.1 ประชุมวางแผน 

7.2 เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
7.3 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 

        -  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

             

2.ส่งเสริมระบบ
ควบคุมภายใน 

             

3.ส่งเสริมระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการศึกษา 

             



      -  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       -  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
       -  ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                -  รายงานประจ าปี 
                -  ระบบควบคุมภายใน 
                -  สารสนเทศ 
 7.4 รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

7.5 ประเมินผล 
7.6 สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
8.  กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 
1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

     ครบทั้ง 3  ด้าน มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

2.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

     มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

3.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี  

     ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

     มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 

4.  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมิน 

     คุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน 

     ละ 1 ครั้ง  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

5.  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  

การศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับยอด
เยี่ยม 

6.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพ 
    ภายในของสถานศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ 
    ระดับยอดเยี่ยม 
7.  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  เป็นปัจจุบัน และมีระบบพร้อมใช้
งานร้อยละ 80 

-  การสังเกต 

-  การสอบถาม 

-  การสัมภาษณ์ 

-  การประเมิน 

-  การบันทึก  

-  การรายงาน 

 

-  แบบประเมิน 

-  แบบบันทึก 

-  สถิติ 

-  แผนภูม ิ

- เอกสาร เช่น แผนปฏิบัติ 

งานประจ าปี  ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  

โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
สารสนเทศ  

 



9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 9.2 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(กฎกระทรวง ข้อ 3) เพ่ือเป็นกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่สังคม 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
         
 

        ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ                              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ)           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
                    หัวหน้าโครงการ                                         หวัหน้างานนโยบายและแผน 

                                          
 

 
       ลงชื่อ                              ผู้อนุมัตโิครงการ             ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ    
               (นางชลิกา    หูทพิย์)        (นายแสวง    แดงฉ่ า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (กิจกรรมที่1) 

กิจกรรมย่อยของโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่  2   ตวับ่งชี้ที่ 2.1
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 
62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ก ากับติดตาม ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินให้เป็นไปตามกฎกระทรวง จากความส าคัญในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ต้องมีการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้สอดคล้อง และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งมั่นคง
ยั่งยืน  

 กฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ  คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 2) เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(กฎกระทรวงพ.ศ. 2561 ข้อ 2 
เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 



3. เป้ำหมำย  
เชิงปริมำณ 
1.   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง 3  ด้าน  
2.   สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี อย่างเป็นระบบ 
3.   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4.   สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.   สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(SAR)  
6.   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภำพ 
1.   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง 3  ด้าน มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
2.   สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
3.   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีคุณภาพ 

            ในระดับดีเยี่ยม 
4.สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

 มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
5.   สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

            การศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
6.   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา 

           คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
           มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

 1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง 3  
ด้าน มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
2.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
3.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม 
4.  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
5.  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การประเมิน 
-  การบันทึก  
-  การรายงาน 
 

-  แบบประเมิน 
-  แบบบันทึก 
-  สถิติ 
-  แผนภูม ิ
- เอกสาร เช่น 
แผนปฏิบัติ 
งานประจ าปี  ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
สารสนเทศ หลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ทัศนศึกษา  

 6.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
7.  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็น
ปัจจุบัน และมีระบบพร้อมใช้งานร้อยละ 80 

  



8.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น/อาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
9.  สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพ
จริง ได้รับประสบการณ์ตรง พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
10. สถานศึกษามีรายงานผลการพัฒนาการศึกษาครบทั้ง 10 
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี 

 
4. ขั้นตอนด าเนินการกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม        1,000  บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1)  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 2) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(กฎกระทรวง ข้อ 3) เพ่ือเป็นกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่สังคม ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

 
ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 

           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ)         (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                   หวัหน้าโครงการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย   
2. ประชุมครูวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   
3. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
4. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   

-  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
          -  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
          -  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 -  ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
          -  รายงานประจ าปี 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 

5.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
6.ประเมินผล   
7.สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   



กิจกรรมส่งเสริมระบบควบคุมภำยใน (กิจกรรมที่2) 

กิจกรรมย่อยของโครงกำร พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
ลักษณะกิจกรรม    กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่  2   ตวับ่งชี้ที่ 2.1 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวจิราพร    รวดเร็ว 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับการตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล และต่อสาธารณชนว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการก ากับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้นโรงเรียนห้วยยางวิทยา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งต้อง
รายงานผลต่อระดับหน่วยรับตรวจ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2.  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการด าเนินการ

ตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 
3. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้ำหมำย (เขียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์) 
เชิงปริมำณ 

1. ทุกกลุ่มบริหารงาน มีการจัดระบบควบคุมภายใน 
2. ทุกกลุ่มบริหารงาน มีการรายงานผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1  ครั้ง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในจัดระบบควบคุมภายใน 

เชิงคุณภำพ 
7. ทุกกลุ่มบริหารงาน มีการจัดระบบควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ทุกกลุ่มบริหารงาน มีการรายงานผลการควบคุมภายใน 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในจัดระบบควบคุมภายใน 
10.  
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1 สถานศึกษามีกรอบและแนวทางในการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

- การประเมิน 
 

- เอกสาร   เช่น  
รายงานผลการควบคุม
ภายใน 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

2 สถานศึกษามีการรายงานผลการควบคุมภายใน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการ
ติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอัน
เหมาะสม 

- การประเมิน 
 

- เอกสาร   เช่น  
รายงานผลการควบคุม
ภายใน 
 

3 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในจัดระบบควบคุมภายใน 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 

4. ขั้นตอนด ำเนินกำรกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม      ไม่ใช้งบประมาณ 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. โรงเรียนห้วยยางวิทยามีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

2. โรงเรียนห้วยยางวิทยาสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการ 
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 

3. โรงเรียนห้วยยางวิทยามีการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของ โรงเรียนให้ม 
ประสิทธิภาพ 

      
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
          (นางสาวจิราพร    รวดเร็ว)         (นางสาวศศินันท์     จั่นเจริญ) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. ส่งเสริมระบบควบคุมภายใน 
   - ประชุมวางแผน 
   - เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ 
   - ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
   - แจ้งให้ทุกงานด าเนินการจัดท าแบบติดตามปค.5 แบบ CSA และแบบ ปค.5 
   - ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม ปค.5 แบบ ปค.4 
และแบบปค.1 
   - จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพท. 

  



กิจกรรม ส่งเสริมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ (กิจกรรมที่3) 

กิจกรรมย่อยของโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะกิจกรรม   กิจกรรมต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่  2   

 ข้อที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ข้อที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลระบบสารสนเทศที่ใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  

ดังนั้น โรงเรียนห้วยยางวิทยา จึงได้จัดท ากิจกรรมการส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน  

3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมในทุกด้านในระดับดีเลิศ 
2. โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด  
    ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับดีมาก 

      3. โรงเรียนให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ในระดับดีเลิศ 
ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(เขียนให้สอดคล้องเป้าหมายเชิงปริมาณ) 
วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

 1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาครบทั้ง 3  
ด้าน มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
2.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
3.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม 
4.  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การประเมิน 
-  การบันทึก  
-  การรายงาน 
 

-  แบบประเมิน 
-  แบบบันทึก 
-  สถิติ 
-  แผนภูม ิ
- เอกสาร เช่น 
แผนปฏิบัติ 
งานประจ าปี  ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 



5.  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

สารสนเทศ หลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ทัศนศึกษา  

 6.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
7.  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็น
ปัจจุบัน และมีระบบพร้อมใช้งานร้อยละ 80 
8.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น/อาชีพระยะสั้น/ทวิศึกษา มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
9.  สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพ
จริง ได้รับประสบการณ์ตรง พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
10. สถานศึกษามีรายงานผลการพัฒนาการศึกษาครบทั้ง 10 
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี 

  

4. ขั้นตอนด าเนินการกิจกรรม   

 
5. งบประมำณรวม        1,000  บาท 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนห้วยยางวิทยา 
7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ 
 2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน  

3. โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 

ลงชื่อ                               ผู้เสนอกิจกรรม ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบกิจกรรม 
           (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ)         (นางสาวศศินันท์  จั่นเจริญ) 

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                   หวัหน้าโครงการ 

ขั้นตอนด าเนินการ (กระบวนการ PDCA) วัน/เดือน/ปี งบประมาณ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย   
2. ประชุมครูวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม   
3. เสนอโครงการ ขออนุมัติด าเนินการ   
4. ปฏิบัติงานตามปฏิทินงานวิชาการ และตามกิจกรรม   

- สารสนเทศงานวิชาการ 
- สารสนเทศงานบริหารทั่วไป 
- สารสนเทศงานบุคลากร 
- สารสนเทศงานงบประมาณ 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 

5.รวบรวม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
6.ประเมินผล   
7.สรุปและรายงานผล ให้ระบุข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนา   


