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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยการส ารวจสถานภาพของโรงเรียน  จากรายงานประเมินตนเอง การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะห์
สภาพการณ์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และน ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย ทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์)  กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนการใช้จ่ายประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมฉบับนี้ ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
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บทท่ี ๑ 
ภาพรวมของโรงเรียน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  
ที่อยู่ : หมู่ที ่๓ ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐  
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๔๕๐๕๐๘  
website : www.kuntalay.ac.th  
e-mail : khunthalay@hotmail.com  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เนื้อท่ี  29  ไร่  2  งาน  ๕๕.๗  ตารางวา 
 
ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์ )” สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗ ซึ่งเป็นโรงเรียน
แห่งเดียวของอ าเภอลานสกาท่ีจัดการศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยมีคุณครูแสง  เดชศรีจันทร์ เป็นผู้
ริเริ่มก่อตั้งบนที่ดินของคุณตาสง – คุณยายช่วย  อนุจะ  จ านวน 25 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 คุณครูแสง  
เดชศรีจันทร์ พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่/ก านันต าบลขุนทะเล เล็งเห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอลาน
สกามเีพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จึงสมควรโอนโรงเรียนขุนทะเล 
(ส่งแสงอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงได้ด าเนินการจนประสบความส าเร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษาได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติให้โรงเรียนขุนทะเล (ส่ งแสงอุปถัมภ์) เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม’ รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จ านวน 90 คน 
และให้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2528 (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘) 
และในขณะเดียวกันกรมสามัญศึกษาก็มีค าสั่งแต่งตั้ง นายสถิต  ไชยรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนลานสกา
ประชาสรรค์ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ต่อมีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์  อุณพันธุ์  
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม และในขณะที่
ก าลังด ารงต าแหน่งได้รับบริจาคท่ีดินจากนายวิเชียร – นางไพบูลย์  เนาวเรศ (ทายาทของคุณตาสง – คุณยาย
ช่วย  อนุจะ)  เพ่ิมอีกจ านวน 4 ไร่ 2 งาน 55.7 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 29 ไร่ 2 งาน 55.7 
ตารางวา  

ปัจจุบันโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ  
๑. การศึกษาในระบบ เป็นกลุ่มนักเรียนปกติ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
๒. การศึกษานอกระบบ เป็นกลุ่มนักเรียนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส (ข.ว.ส.) เป็นการจัดการศึกษา

เพ่ือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทั่วทุกเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ออกกลางคันและพลาดโอกาสทาง
การศึกษา ได้มีโอกาสจบหลักสูตรพร้อมรุ่นและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนทุก
วันเสาร์ (ตามโครงการการศึกษาทางเลือกของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552) 

http://www.kuntalay.ac.th/
mailto:khunthalay@hotmail.com
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๒.  ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบนั 
๒.๑    ผู้บริหาร : นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง   

   วิทยฐานะ : ช านาญการพิเศษ  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  

๒.๒    หัวหน้ากลุ่มงาน 
   ๑.  นางสาวนภาพร หนูสม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ๒.  นางสาวอรอุมา เทียนิระมล   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   ๓.  นางนภวรรณ คงอินทร์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๔.  นายจารุวัฒน ์ เขียวกุ้ง    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ๕.  นายวงศกร พรหมทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
๓.  สัญลักษณ์โรงเรียน 

๓.๑    ตราโรงเรียน 
 

 
 

๓.๒   อัตลักษณ์ของนักเรียน : มรรยาทดี  มีน้ าใจ 
๓.๓    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 
๓.๔    คติพจน์ประจ าโรงเรียน : มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  ช่วยเหลือสังคม 
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๔.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 
 

1. งานธุรการ 
2. งานข้อมูล
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
3. งานแผนงาน 
4. งานประชา-
สัมพันธ์ 
5. งานประกัน
คุณภาพ 
6. งานชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
7. งานควบคุม
ภายใน 
8. งานอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
9. งาน
โภชนาการและ
สาธารณูปโภค 
10. คณะกรรมก
ารสถานศึกษา 
11. งานประเมิน  
 

1. งานบริหาร
งบประมาณ 
2. งานการเงิน
และบัญชี 
3. งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
4. งานระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
5. งานประเมิน 
 

1. งานบริหาร
วิชาการ 
2. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
3. งานพัฒนา
และส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ 
4. งานแผนงาน
วิชาการ 
5. งานจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
6. งานวัดผล
และประเมินผล
การเรียน 
7. งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
8. งานทะเบียน
นักเรียน 
9. โครงการ ข.ว.
สร้างโอกาส 
10. งานประเมิน 
 

1. งาน
บริหารงาน
บุคลากร 
2. งานทะเบียน
ประวัติ 
3. งานเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
4. งาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5. งานสวัสดิการ 
6. งานนักการ
ภารโรง 
7. งานพัฒนา
บุคลากร 
8. งานประเมิน 
 

1. งานบริหาร
กิจการนักเรียน 
2. งานวางแผน
งานกิจการ
นักเรียน 
3. งานส่งเสริม
พัฒนาวินัย  
คุณธรรม 
จริยธรรม 
4. งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
5. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
6. งานต่อตา้น
สารเสพติดใน
โรงเรียน 
7. งานสุขภาพ
อนามัย 
8. งานประเมิน 
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๕.  ข้อมูลนักเรียน (ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2564) 
๕.๑  จ านวนนักเรียนปกติ  

 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 2562 2563 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 17 15 22 10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 16 16 13 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 25 16 16 11 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 58 47 51 41 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 20 11 9 7 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 7 16 7 9 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 4 7 15 7 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 34 31 23 
รวมนักเรียนทั้งหมด 89 81 82 64 
 

๕.๒  จ านวนนักเรียน ข.ว. สรา้งโอกาส  
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 2562 2563 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ 1 2 0 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘ 5 7 0 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓ 55 62 75 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๙๓ 61 71 75 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓ 1 2 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒ 9 9 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓๔ 86 59 62 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔๙ 96 70 68 
รวมนักเรียนทั้งหมด ๒๔๒ 157 141 143 
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๖. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ 1 

รองผู้อ านวยการ - 
รวม 1 

ครูและบุคลากร ครูผู้สอน (ข้าราชการครู) ๑6 
พนักงานราชการ - 
ครูอัตราจ้าง - 
ลูกจ้าง 1 

รวม 17 
รวม 18 

 
๑) ข้อมูลผู้บริหาร   

  (๑) ผู้อ านวยการ  
  นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง  อายุ ๕4 ปี  อายุราชการ ๓0 ปี 8 เดือน 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง ๑๐๕๓๖๕   
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ    
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม.   สาขา   การบริหารการศึกษา    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  22 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 
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 (๒) รองผู้อ านวยการ (ที่ได้รับแต่งตั้ง)    จ านวน.......-........คน   ได้แก่ 
   ชื่อ-สกุล ..............-........  วุฒกิารศึกษาสูงสุด ..........-........... 

 
๒) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 (๑) ครูผู้สอน : ข้าราชการครู จ านวน 16 คน  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก/สาขา 

1 นางสาวนภาพร   หนูสม 55 30 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
บธ.บ. การตลาด 

2 นางสาวอรอุมา   เทียนิระมล 51 28 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3 นางนภวรรณ   คงอินทร์ 52 27 
คร ู

ช านาญการ 
วท.บ. 

จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

4 นางประยูรศรี   คงจันทร ์ 56 30 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

5 นายนิวัฒน์   ใบธน 55 30 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์

6 นางสาวจิตรา   เภรีพาส 39 13 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

7 นางสุวรรณา   หัตประดิษฐ์ 42 13 
คร ู

ช านาญการพิเศษ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 นางสาวจุฑาภรณ์   เจษฎารมย ์ 36 10 
คร ู

ช านาญการ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

9 นางณิชปัทม์   โพธิแพทย ์ 38 12 
คร ู

ช านาญการ 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

10 นายจารุวัฒน์   เขียวกุ้ง 35 9 
คร ู

ช านาญการ 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

11 นายวงศกร   พรหมทอง 34 7 คร ู กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
12 นางสาวภารดี   หิรัญประจักษ ์ 30 5 คร ู กศ.บ. ภาษาไทย 
13 นางสาวกนกวรรณ   เกือกแก้ว 34 4 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน 
14 นางสาวเศรษฐนินทร์   เลิศสกลุ 32 3 คร ู กศ.ม. การสอน 
15 นางพิมพ์จินดา   รัตนวรรณ 32 3 คร ู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
16 นางสาวพัชรินทร์   เพชรเดชะ 32 3 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      ๑6   คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   16   คน  คิดเป็นร้อยละ  10๐.๐๐ 
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๗.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
     ๗.๑ อาคารเรียน จ านวน ๒ หลัง  

๗.๒ อาคารประกอบ     
 -  อาคารฝึกงาน จ านวน ๑ หลัง 
 -  ห้องน้ า ห้องสุขา จ านวน 2 หลัง 
 -  โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
๗.๓ สนามกีฬา จ านวน ๓ สนาม 
๗.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 -  ห้องสมุด จ านวน ๑ ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ ห้อง 

 
๘.  สภาพชุมชนโดยรวม 
      สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็ก มี 12 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 
๑๑,๒๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ บ้านนาตก บ้านลุ่มเตย บ้านนากง บ้านคดศอก บ้านศาลาขี้เหล็ก 
บ้านในมง ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน คือการท าสวน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารท
เดือนสิบ ประเพณีชักพระ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีให้ทานไฟ ท าบุญตักบาตรวันส าคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ประกอบอาชีพ การเกษตร (คิด
เป็นร้อยละ 84.42) นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 100) ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
50,000 บาทต่อปี จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก การคมนาคมสะดวก อัตราการเกิด
จ านวนประชากรต่ า ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทะเล ในการพัฒนาการศึกษา และที่ตั้ง
ของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้อจ ากัด จ านวน



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  8 
 

นักเรียนในพ้ืนที่เขตบริการมีปริมาณที่ลดลง และมีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 โรงเรียนที่อยู่ห่างไม่เกิน 2 
กิโลเมตร ที่ได้เปิดสอนนักเรียนในระดับเดียวกัน และจากการที่การคมนาคมที่สะดวกจึงท าให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมี
รายได้สูงส่วนหนึ่งส่งไปศึกษาต่อในเขตอ าเภอเมือง หรือในโรงเรียนขนาดใหญ่ และงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนน้อย 
ท าให้การพัฒนาเพ่ือการศึกษาไม่ได้ดีเท่าที่ควร ประกอบกับผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
 
๙.  โครงสร้างหลักสตูร 

 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

9.1  มัธยมศึกษาตอนต้น  

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน* (จ านวนชั่วโมงต่อปี)  

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี
สัง

คม
ศึก

ษา
 ศ

าส
นา

แล
ะวั

ฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

วิช
าเล

ือก
**

 

รวม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 120 120 120 200 80 80 80 200 120 80 1,200 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 120 120 200 80 80 80 200 120 80 1,200 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 120 120 120 200 80 80 80 200 120 80 1,200 

รวม 360 360 360 600 240 240 240 600 360 240 3,600 

หมายเหตุ  *  เวลาเรียน เป็นจ านวนชัว่โมงเรียนรวม ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
** วิชาเลือก คือ วิชาที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

9.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน* (จ านวนชั่วโมงต่อปี)  

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี
สัง

คม
ศึก

ษา
 ศ

าส
นา

แล
ะวั

ฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

วิช
าเล

ือก
**

 

รวม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 80 240 480 140 40 40 40 120 120 - 1,300 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 80 240 520 160 40 40 40 160 120 - 1,400 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 80 240 320 60 40 40 120 200 120 - 1,220 

รวม 240 720 1,320 360 120 120 200 480 360 - 3,920 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  9 
 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน* (จ านวนชั่วโมงต่อปี)  

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี
สัง

คม
ศึก

ษา
 ศ

าส
นา

แล
ะวั

ฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
 ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

วิช
าเล

ือก
**

 

รวม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ   
มัธยมศึกษาปีที่ 4 160 240 80 180 80 40 200 240 120 - 1,340 

มัธยมศึกษาปีที่ 5  160 240 120 160 80 40 100 240 120 - 1,260 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 160 240 120 140 80 40 120 240 120 - 1,260 

รวม 480 720 320 480 240 120 420 720 360 - 3,860 

แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 160 240 80 180 80 40 200 240 120 - 1,340 

มัธยมศึกษาปีที่ 5  160 240 120 160 80 40 100 240 120 - 1,260 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 160 240 120 140 80 40 120 240 120 - 1,260 

รวม 480 720 320 480 240 120 420 720 360 - 3,860 

หมายเหตุ  *  เวลาเรียน เป็นจ านวนชัว่โมงเรียนรวม ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
** วิชาเลือก คือ วิชาที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๐.  ผลการจัดการศึกษา 
        ๑๐.๑  ผลการทดสอบความสามารถระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ไม่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบความสามารถระดับชาติ (O-NET) 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 

25๖๑ 2562 2563 2564 
ภาษาไทย 45.93 44.71 31.25 - 

คณิตศาสตร์ 24.00 23.14 24.00 - 
วิทยาศาสตร์ 30.77 27.37 27.60 - 
ภาษาอังกฤษ 26.18 27.48 17.50 - 

เฉลี่ย 31.72 30.68 25.09 - 
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        ๑๐.๒  ผลการทดสอบความสามารถระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบความสามารถระดับชาติ (O-NET) จ านวน 1 คน ซ่ึง

เป็นนักเรียนในโครงการ ข.ว. สร้างโอกาส 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 

25๖๑ 2562 2563 2564 
ภาษาไทย 34.74 31.60 39.83 35.10 

คณิตศาสตร์ 21.81 16.06 19.27 30.00 
วิทยาศาสตร์ 25.16 23.17 28.34 17.20 
สังคมศึกษา 31.11 29.49 32.63 29.75 
ภาษาอังกฤษ 24.83 22.87 22.92 10.04 

เฉลี่ย 27.53 24.64 28.60 24.42 
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บทท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประกอบด้วย เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
เป้าหมาย (Goal) 

สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสุข ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  

ค านิยาม 
1.  ผู้เรียนเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  มีน้ าใจ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว 
 -  ประพฤติ ปฏิบัติดี  
 -  มีความกตัญญูกตเวที 
2.  ผู้เรียนมีความสุข  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 -  มีสุขภาพกายสุขจิตดี 
 -  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

-  ร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในท้องถิ่น 

 -  ร้องเพลงชาติ และท าพิธีหน้าเสาธงด้วยความพร้อมเพรียง 
4.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 -  มีการคิดแก้ปัญหา 
 -  มีการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 -  มีการปรับตัว และทักษะการใช้ชีวิต 

 
อัตลักษณ์ (Identity)  

มรรยาทดี  มีน้ าใจ 
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ค านิยาม 
๑.  มรรยาทดี  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  ไหว้สวย และแสดงความเคารพบุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
 -  มีความนอบน้อมถ่อมตน 
 -  พูดจาไพเราะ 
๒.  มีน้ าใจ  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
 -  มีจิตสาธารณะ 

 
พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ ๑   ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาไปสู่ความมีคุณภาพตามศักยภาพ 

พันธกิจที่ ๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ  มีอุดมการณ์และมี

ขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พันธกิจที่ ๔ ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนที่เสียโอกาส 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๔. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๕. สถานศึกษามีเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ (Strategic) 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
กลยุทธ์ที่  ๒   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ  
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม มีคุณภาพ

และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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บทท่ี ๓ 
กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖5 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

๑.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถอ่านเขียน สื่อสาร
ภาษาไทย ได้ในระดับดีขึ้นไป 

87 
-  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และส่งเสริม
ความสามารถ/ทักษะ
ทางการคิดของนักเรียน ด้วย
กิจกรรมและกระบวนการที่
หลากหลาย 
-  พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถอ่านเขียน และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

70 

๓.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถอ่านเขียน และสื่อสาร
ภาษาจีน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

62 

๔.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

73 

๕.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

90 

6.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 
2.00 ขึ้นไป 

68 

7.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 
2.00 ขึ้นไป 

71 

8.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 ขึ้นไป 

61 

9.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 2.00 ขึ้นไป 

71 

10.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพละศึกษา
และสุขศึกษา 2.00 ขึ้นไป 

82 

11.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ 
3.00 ขึ้นไป 

69 

12.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงาน
อาชีพ 2.00 ขึ้นไป 

69 

13.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ภาษาต่างประเทศ 2.00 ขึ้นไป 

61 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

14.  ร้อยละทีเ่พ่ิมขึ้นของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1 
 

15.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสร้างชิ้นงาน จากการเรียน
ภายในชั้นเรียนได ้

80 
-  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ 16.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

และสรุปความรู้ด้วยตัวเองได้ 
100 

17.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office 

80 

18.  ร้อยละของนักเรียนที่สามารถรับและส่ง E-mail ได ้ 100 
19.  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

100 

20.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อาชีพ 

60 
-  พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

21. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน
เพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

100 

 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒) พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน 
๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง 
๔) ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงสังคมส่วนรวม 
๕) สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่อยอดความสามารถ 
๖) สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ 
๗) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เน้นความสามารถ/ทักษะการคิด 
๘) จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อความสามารถ/ทักษะการคิด 
๙) ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานที่แสดงออกทางด้านการคิด 
๑๐) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) สนับสนุนนักเรียนที่สามารถต่อยอดผลงาน 
๑๒) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
๑๓) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่อนักเรียนในการใช้งาน 
๑๔) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงๆ 
๑๕) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
๑๖) ครูทกุคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๑๗) ประเมินผลอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

80 
-  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
-  ส่งเสริมการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
-  ส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุ์พืช 
-  ส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนนักเรียนยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
-  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาได้เรียนรู้ และ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 

2.  ร้อยละของนักเรียนที่มีอัตลักษณ์เป็นผู้มีมรรยาทดี มีน้ าใจ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

80 

3.  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การท าบุญสาทรเดือนสิบ 
การแห่ผ้าขึ้นธาตุ การเวียนเทียนในวันส าคัญ รวมถึงกิจกรรมการให้
ทานไฟ ทั้งนี้นักเรียนและครูทุกคนแต่งกายผ้าไทยในวันส าคัญทาง
ศาสนาและแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ 

100 

4.  ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนา และระดับสติปัญญา 

100 

5.  ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีดัชนีมวลกาย 
(BMI) อยู่ในเกณฑป์กติ ตามเกณฑจ์ากกรมอนามัย  

28 

6.  ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีดัชนีมวล
กาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ตามเกณฑ์จากกรมอนามัย 

45 

7.  ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตอาสา 

80 

 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
๒) จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยแก่นักเรียน 
๔) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
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กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ 
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

1.  ร้อยละของครูทีม่ีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

100 
-  ส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาตนเองตามความสนใจ 
-  สร้างกระบวนการท างาน
อย่างเป็นระบบ 
 

2.  ร้อยละของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น และน าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

100 

3.  ร้อยละของครูทีใ่ช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

100 

4.  ร้อยละของครูทีจ่ัดกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่หรือทัศนศึกษา 

100 

5.  ร้อยละของครตูามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

100 

6.  ร้อยละของครูทีม่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
เสริมแรงทางบวกให้แก่นักเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

100 

7.  ร้อยละของครูที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

100 

8.  ร้อยละของครูทีจ่ัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 100 
9.  ร้อยละของครูทีม่ีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

80 

10.  ร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

100 

11.  ร้อยละของครูทีม่ีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100 

 
แนวทางการด าเนินการ 

การจัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูในเรื่องต่าง ๆ เช่น  
๑) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
๒) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 
๓) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
๔) กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 
๕) กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
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กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
เป้าหมาย : สร้างโอกาสทางการศึกษา 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างโอกาส
ทางการศึกษา ผู้เรียนเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ :  

1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาไปสู่ความมี
คุณภาพตามศักยภาพ 

2) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีอุดมการณ์และมีขวัญก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

4) ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและชุมชนในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับผู้เรียนที่เสียโอกาส 

- 

-  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบ 
-  แสวงหาความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการร่วมมือ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด
การศึกษา 
-  ส ร้ า งสั ม พั น ธ์ ภ าพ ที่ ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นระบบในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

- 

3. โรงเรียนมีระบบบริหารงานภายในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 
กลุ่มงาน ได้แก่ 
  -  กลุ่มบริหารทั่วไป 
  -  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  -  กลุ่มบริหารวิชาการ 
  -  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  -  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

- 

4. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร - 
5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ - 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- 
 

7. โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ - 
8. โรงเรียนมีแผนการเรียนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ 
   -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
   -  แผนการเรียนศิลป์ค านวณ 
   -  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

- 

9. โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษา  - 
10. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ไขหรือปรับปรุงผลการเรียนที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามระเบียนการวัดผลประเมินผลให้จบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 

11. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมสอดคล้องกับ
หน้าที่ที่ปฏิบัติหรือตามความสนใจ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

- 

12. โรงเรียนสนับสนุนและสง่เสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น - 
13. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

- 

14. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และส่งเสริม
การเรียนรู้ 

- 

15. โรงเรียนมีโรงอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม ห้องพยาบาล อาคาร
เรียน และห้องสมุดที่สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลและมาตรฐานของเขตพ้ืนที่ 

- 

16. โรงเรียนมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน - 
17. โรงเรียนมีสุขาภิบาล และการจัดการขยะ - 
18. โรงเรียนมีการป้องกันอุบัติภัย และความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

- 

19. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- 

20. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

- 

21. โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- 
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แนวทางการด าเนินการ 
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบครบตามวงจร (PDCA) 
๓) ร่วมท าข้อตกลงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

 
กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม มีคุณภาพ และ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖5 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
ตัวช้ีวัด 

๑.  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในโครงการ 
ข.ว.โอกาสทางการศึกษา สามารถส าเร็จการศึกษาได ้

30 

-  เปิดโอกาสให้นักเรียนที่
เสียโอกาสได้เข้าเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นไป 

 
แนวทางการด าเนินการ 

๑) รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ข.ว. สร้างโอกาส 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๓) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
๔) ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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บทท่ี ๔ 

แผนการใช้จ่ายประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
(ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา) 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖5 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และส่งเสริม
ความสามารถ/ทักษะทางการคิด
ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมและ
กระบวนการที่หลากหลาย 

๑.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

7,422.- 
(น) 52,578.- 

นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษฎารมย ์
 

๒.  โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระในศตวรรษที่ 
21 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 59,000.- 

นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษฎารมย ์
- คุณครูทั้ง 8 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

๓.  โครงการพัฒนาการให้บริการ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

15,000.- 
นางประยูรศร ี
คงจันทร์ 

4.  โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขุน
ทะเลวิทยาคม 

30,000.- 
(น) 20,000.- 

นายนิวัฒน์  ใบธน 

๒.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

๑.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

13,210.- 
นางสาวจิตรา   
เภรีพาส 

2.  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3,000.- นายวงศกร   
พรหมทอง 

3.  โครงการพัฒนาปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในโรงเรียน 

(น) 
30,000.- 

นางสาวจิตรา  
เภรีพาส 

๓.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑.  โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3,500.- 
นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษฎารมย ์

2.  โครงการทวิศึกษา 0.- นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษฎารมย ์

๔.  พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

๑.  โครงการพัฒนางานวัดผล
การศึกษา 

13,300.- 
นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษฎารมย ์

๒.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานทะเบียน 

6,260.- 
นางสาวจิตรา   
เภรีพาส 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖5 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง และสามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงการโรงเรียนสุจริต 2,000.- นายจารุวัฒน์   
เขียวกุ้ง 

2.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 5,000.- นายวงศกร   
พรหมทอง 

3.  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 42,500.- นางสาวณิชปัทม์   
พันธุรัตน ์

4.  โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

50,000.- 
นางสาวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 

5.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

20,000.- 

- นายจารุวัฒน์   
เขียวกุ้ง 
- นางสาวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 

๒ .  ส่ งเสริมการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

๑.  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

10,000.- 
นายนิวัฒน์   
ใบธน 
 

๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุ์
พืช 

๑.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

3,000.- 

นางสุวรรณา    
หัตประดิษฐ ์

๔.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาได้เรียนรู้ และอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

๑.  โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

50,000.- 

นางสาวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
 

๕.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรยีน
นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

2,500.- 

นางสาวกนกวรรณ 
เกือกแก้ว 
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กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ 
 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖5 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาตนเองตามความสนใจ 

๑.  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 10,000.- 
(น) 292,000.- 

นางนภวรรณ   
คงอินทร์ 

๒.  สร้างกระบวนการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

๑.  งานสวัสดิการโรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม 

15,000.- 
(น) 18,000.- 

นางสาวอรอุมา   
เทียนิระมล 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖5 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบ 

๑.  โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

21,568.- 
(น) 8,432.- 

น.ส.เศรษฐนินทร์  
เลิศสกุล 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะ
แนวเพ่ือการศึกษา 

30,000.- 
(น) 30,000.- 

นางนภวรรณ   
คงอินทร์ 

3.  โครงการสนับสนุนปัจจัยการ
บริหารสถานศึกษา 

25,000.- 
นางสาวภารดี   
หิรัญประจักษ ์

๒.  แสวงหาความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการร่วมมือพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา 

๑.  โครงการพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2,000.- 

นางสาวอรอุมา   
เทียนิระมล 

๓.  สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

๑.  โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

50,000.- 
นางสาวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
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กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖5 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เสีย
โอกาสได้เข้าเรียน เพ่ือให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นไป 

1.  โครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา (น) 

939,550.- 

นางสุวรรณา    
หัตประดิษฐ ์
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รายละเอียดโครงการ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
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1.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์,  นายวงศกร  พรหมทอง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพจากสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ าไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ การประเมินผลระดับสถานศึกษา หรือ
ระดับชาติ  เพราะนักเรียนขาดความกระตือรือร้นเอาใจใส่  ทางโรงเรียนได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1   โรงเรียนได้เพ่ิมศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียน 
 2.2   นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมทุกคน  ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  
 1)  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2)  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 3)  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4)  ด้านการพัฒนาบุคคลากร 
 3.2  ด้านคุณภาพ 

 1)  ตลอดปีการศึกษานักเรียนที่จะเข้าแข็งขัน นักเรียน ม.3  และนักเรียน ม.6  ได้ด าเนินการเรียน
เพ่ิมเติมในเวลาที่โรงเรียนจัดให้ 

 2)  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการสอนเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ งานมัธยมศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือคัดเลือกนักเรียนใน
การเป็นตัวแทนของโรงเรียน 
1.2. ด าเนินการจัดติวจัดเสริมพัฒนาทักษะทางการแข่งขัน  
๑.๓. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
1.4 ผลการแข่งขันในแต่ละครั้งน ามาสรุปผลและน าไปปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มเติม 
1.5 จัดท ารายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมและผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
1.6 จัดท าสรุปผลเป็นผลงานนักเรียนเสนอต่อผู้บริหาร 

16  พฤษภาคม  2565  
– 

31  มีนาคม  2566 
 

นายวงศกร  
พรหมทอง 

 

กิจกรรมที่ 2 ติวโอเน็ต 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
2.1 ประชุมตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนที่สอบโอเน็ตเพื่อเสนอวิธี
และแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสอบโอเน็ต 
2.2 วางแผนการด าเนินการปฏิทินการท างาน 
2.3 ปฏิบัติตามแผนปฏิทินที่วางไว้ 
2.4 นักเรียนเข้าสอบโอเน็ต 
2.5 น าผลการสอบโอเน็ตมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปผล
การด าเนินงาน 
2.6 จัดท าสรุปผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนเสนอต่อผู้บริหาร 

16  พฤษภาคม  2565  
– 

31  มีนาคม  2566 
 

นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษารมย์ 

 
5.  งบประมาณ  ทัง้หมด   60,000.-  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   7,422.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  52,578.- บาท 

  

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑  
งานมัธยมศึกษา 

60,000.- 
- - - 

กิจกรรมที่ 2  
ติวโอเน็ต 

- - - 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- ผลคะแนนโอเน็ต 
- ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 

สังเกต  ตรวจสอบ  
สอบถาม  รายงาน 

แบบสังเกต แบบสอบถาม  แบบสรุป
รายงานผล 

 
7. ประโยชน์ที่จะได้รับ(ผลพลอยได้/ผลกระทบ) 
 7.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 7.2  คะแนนผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ตมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 7.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

  
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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2.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2, 3, 4 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์,  นายวงศกร  พรหมทอง 
ลักษณะโครงการ   งานประจ า        โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง   
การศึกษา  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของตนเองและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การจัดการศึกษาเพ่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นยิ่ง  โดยมุ่งหวังให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถเชื่อมโยงความรู้  ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม  เพ่ือการด าเนิน
ชีวิต  สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักพ่ึงตนเอง  และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ท าให้ครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่ท้าทายของโลกยุคไร้พรมแดน  การยกระดับคุณภาพของนักเรียน
เป็นความมุ่งหวังและเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องกระท าทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1   เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
 2.2   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ใช้แผนการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินผลที่ถูกต้อง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  ครู มีวิจัยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ  100   
  2)  ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่างมีศักยภาพอย่างเต็มที่ท าให้
เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยง
ความรู้  ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม  เพ่ือการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักพ่ึงตนเอง  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  ส ารวจความต้องการในการพัฒนางานด้านเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
1.2  วางแผนและขั้นการด าเนินงาน 
๑.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
1.4  ด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
1.5  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 
 

16  พฤษภาคม  2565 
– 

31  มีนาคม  2566 

นางสาวจุฑาภรณ์  
เจษฎารมย์ 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   59,000.-  บาท (หา้หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   59,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 หมายเหตุ : งบประมาณจัดสรรตามกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 9,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 7,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 10,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 4,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 8,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6,000.- 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 3,000.- 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1) ประชุมสัมมนา  เรื่องการพัฒนาเครื่อง
วัดผลและประเมินผลทางการเรียน 

สังเกต  ตรวจสอบ  
สอบถาม 

แบบสรุปรายงานผล แบบสอบถาม  
มาตราส่วนประเมินค่า 

2) จัดกิจกรรม สังเกต  ตรวจสอบ  แบบรายงานผลงานแบบรายงาน 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- พัฒนาสื่อเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มสาระ 
- จัดประกวดสื่อ 
- ประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
- จัดนิเทศภายใน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สอบถาม  รายงาน 

3) ประเมินผล สังเกต  ตรวจสอบ  
สอบถาม  รายงาน 

แบบรายงานผลงานแบบรายงาน 

 
7.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 7.1  ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา 
 7.2  นักเรียนกล้าแสดงออก 
 7.3  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

7.4  นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา 
7.5  รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 

  
 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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2.1  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทย สู่ทักษะศตวรรษที่ ๒๑  
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 

สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 19 และ 20 เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้ทุกภูมิภาคของโลกสามารถรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรหมแดน   
 ทั ก ษ ะก าร อ่ าน  (Reading)  ก าร เขี ย น  (Writing) ก ารสื่ อ ส า รอ ย่ า งส ร้ า งส ร รค์  (Creativity 
Communication ) การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การร่วมมือหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(Collaboration) รวมไปถึงการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นทักษะจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ทั้งสิ้น สถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างครอบคลุม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้เต็มที่ 
และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วย  
 ทั้งนี้วิชาภาษาไทยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สามรถก่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะเหล่านี้ได้ และภาษาไทยเป็น
ภาษาประจ าชาติที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนในชาติ  ผู้เรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านออก เขียนได้ 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล  อันส่งผลให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้   
 ดังนั้นการที่สถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น   
ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีวัสดุอุ ปกรณ์ 
เพียงพอต่อการจัดท าสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีศักยภาพ
ทางภาษาไทย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.4  เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 2.6  เพ่ือใช้สร้างสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนรายวิชาภาษาไทย 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1)  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ได้ในระดับดีขึ้นไป 
 2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป 
 3)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงานจากการเรียนสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการกลุ่มได้ 
 4)  ผู้เรียนร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 2.00 ขึ้นไป 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
 1)  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย เกิดความภาคภูมิใจและเห็นถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ และมีโอกาสแสดงความสามารถ 
 2)  ผู้เรียนวิชาภาษาไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
 3)  ครูมีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนรายวิชาภาษาไทย 
 
4. การด าเนินงาน 
 

 
 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมรู้ค าน าใช้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๒ จัดท าตารางเวรการน าเสนอค าศัพท์ภาษาไทยที่
น่าสนใจ 
๑.๓ นักเรียนน าเสนอตามตารางเวร 
๑.๔ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

๑6 พ.ค.๖5 – ๓๑ มี.ค. ๖6 นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
 

๒. กิจกรรม PISA ไทย อ่านได้ เขียนเป็น รู้ประเด็น
สื่อสาร  
ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๒ คัดกรองความสามารถการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสาร โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
๑.3 จัดท าสื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร  
๑.๔ จัดการเรียนการสอน 
๑.๕ ประเมินผลการจัดกิจกรรม  

๑6 พ.ค.๖5 – ๓๑ มี.ค. ๖6 นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
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5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   9,000.-  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   9,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑. กิจกรรมรู้ค าน าใช้ 
ค่าใช้จ่าย 
  ๑. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60 * 90 ซม.  
(650.- บาท) 
 

6๕๐.-  - - 6๕๐.- 

กิจกรรมส าคัญ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓. กิจกรรมอ่านกันวันละนิด 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๒ จัดท าแบบบันทึกการอ่าน แจกให้นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น 
๑.๓ ก าหนดให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เป็นวันส่ง
บันทึกการอ่าน 
๑.๔ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

๑6 พ.ค.๖5 – ๓๑ มี.ค. ๖6 นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
 

4. กิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๑.๒ จัดกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
๑.๓ จัดกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ทาง
ภาษาไทย โดยใช้ คิวอาร์โค้ต 
๑.๔ จัดกิจกรรม  “คารวะ บุรพกวี เชิดชูศรีอักษรา
ไทย” โดยขอใช้เวลาเรียน  
๑.๕ ประเมินผลการกิจกรรม 

๑ มิ.ย.๖5 – ๓๑ ก.ค. ๖6 นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
 

5. กิจกรรมสื่อสนุก  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
๑.๑ เขียนรายงานขอซื้อขอจ้าง  
๑.๒ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุผลิตสื่อ 
๑.๓ ผลิตสื่อ 
๑.๔ จัดการเรียนการสอน 
1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

๑6 พ.ค.๖5 – ๓๑ มี.ค. ๖6 นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  36 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
2. กิจกรรม PISA ไทย อ่านได้ เขียนเป็น                   
รู้ประเด็นสื่อสาร 
ค่าใช้จ่าย 
  ๑. กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม  (ห่อละ ๕๐๐ 
แผ่น) จ านวน 2 ลัง (650.- บาท/ลัง) 
 2. กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210    
แกรม (ห่อละ 50 แผ่น) จ านวน 2 ห่อ (150.-
บาท/ห่อ) 

1,600.- - - 1,600.- 

๓. กิจกรรมอ่านกันวันละนิด 
ค่าใช้จ่าย 
   ๑. กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม  (ห่อละ ๕๐๐ 
แผ่น) จ านวน 1 ลัง (650.- บาท/ลัง) 
   2. กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210   
แกรม (ห่อละ 50 แผ่น) จ านวน 1 ห่อ (150.-
บาท/ห่อ) 

800.- - - 800.- 

4. กิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย 
ค่าใช้จ่าย 
  ๑. กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210   
แกรม (ห่อละ 50 แผ่น) จ านวน 1 ห่อ (150.-
บาท/ห่อ) 
  2. กระดาษโปสเตอร์สี 20 แผ่น (แผ่นละ 10.- 
บาท) 
  ๓. ของรางวัล (วัสดุ)  จ านวน 15 ชุด (ชุดละ 50 
บาท) 
  ๔. ป้ายไวนิล  ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร จ านวน ๑ 
ผืน (920.-/ผืน) 
  5. พวงมาลัยข้อมือ  จ านวน  ๒  พวง        
(350.-/พวง) 

3,220.- - 1,620.- 1,600.- 

5. กิจกรรมสื่อสนุก 
ค่าใช้จ่าย 
   ๑. กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม  (ห่อละ ๕๐๐ 
แผ่น) จ านวน 1 ลัง (650.- บาท/ลัง) 
   ๒. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓ จ านวน 4 กล่อง 
(กล่องละ 25 บาท) 
   3. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จ านวน 4 กล่อง 
(กล่องละ 15.-บาท) 
   4. ลวดเสียบกระดาษ 1 กระปุก (75.-/กระปุก) 

2,730.- - 500.- 2,230.- 
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กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
   5. หมึกเติม Brother DCP-T 510 W  1 ชุด 
(1,200.-/ชุด) 
   6. เทปผ้า ขนาด 1.5 นิว้ (สีเขียว , สีชมพู ,               
สีฟ้า)  จ านวน 3 ม้วน (สีละ 1 ม้วน) (35.-/ม้วน) 
   7. กาวลาแท็ก 4 ออนซ์  จ านวน 2 ขวด  
(ขวดละ 20.- บาท) 

 
6. การประเมินผล 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 87 มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารภาษาไทย ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

สอบวัดทักษะด้านการอ่าน  เขียน 
และการสื่อสาร  
 
 

๑. แบบทดสอบคัดกรองการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสาร ตามแนว 
PISA 
  

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประเมินจากชิ้นงาน 1. แบบประเมินสมุดบันทึก                 
“ไท้ย ไทย” 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
สร้างชิ้นงานจากการเรียนการสอน
สอนอย่างสร้างสรรค์ โดย
กระบวนการกลุ่ม 

- ประเมินจากชิ้นงาน 
- การสังเกต 

1. แบบประเมินชิ้นงานในรายวิชา 
2. แบบสังเกตการณ์ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

4. ผู้เรียนร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาภาษาไทย 2.00 
ขึ้นไป 

สอบวัดความรู้ ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลาย
ภาค  

5. ผู้เรียนได้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะทางภาษาไทย เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเห็นถึงความส าคัญ 
ของวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญาของชาติ และมีโอกาส
แสดงความสามารถ 

- การสังเกต 
- ส ารวจความพึงพอใจและความ
ภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมทักษะ
ทางภาษาไทย  

- แบบส ารวจความพึงพอใจของ
กิจกรรม ด้านเกิดความภาคภูมิใจ 
และเห็นถึงความส าคัญ ของ
วัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของชาติ  
-  ด้านการมีโอกาสแสดง
ความสามารถ 

6. ผู้เรียนวชิาภาษาไทยอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 

สอบถามทัศนคติ แบบสอบถามทัศนคติการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดีข้ึนไป  

7.2  ผู้เรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ในระดับดีข้ึนไป 

7.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
7.4  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะภาษาไทย เกิดแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดแนวคิดที่ดีใน

การด าเนินชีวิต 
 7.5  ครูมสีื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนรายวิชาภาษาไทย 

 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
7. ครูมสีื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สอนรายวิชาภาษาไทย 

ผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ทะเบียนควบคุมสื่อ 
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รายละเอียดโครงการ  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทย สู่ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาหน่วยละ รวมเงิน 
หมาย
เหตุ 

1. กิจกรรมรู้ค าน าใช้ 
 

๑. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60 * 90 ซม. 1 กระดาน 6๕๐.๐๐ 6๕๐.๐๐  
รวม (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 6๕๐.๐๐  

2. กิจกรรม PISA ไทย อ่านได้ เขียนเป็น รู้ประเด็นสื่อสาร 
๑. กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม (ห่อละ ๕๐๐ แผ่น) 2 ลัง 65๐.๐๐ 1,300.๐๐  
๒. กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210 แกรม 

 (ห่อละ 50 แผ่น) 
2 ห่อ 150.00   300.00  

รวม (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ๑,600.๐๐  
3. กิจกรรมอ่านกันวันละนิด 
๑. กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม (หล่อละ ๕๐๐ แผ่น) 1  ลัง 65๐.๐๐ 650.๐๐  
๒. กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210 แกรม 

 (ห่อละ 50 แผ่น) 
1 ห่อ 150.00 150.00  

รวม (แปดร้อยบาทถ้วน) 800.๐๐  
4. กิจกรรมกิจกรรมจากวันสุนทรภู่  สู่วันภาษาไทย 
 

๑. กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210 แกรม 
 (ห่อละ 50 แผ่น) 

1  ห่อ 15๐.๐๐ 150.๐๐  

2. กระดาษโปสเตอร์สี  20 แผ่น 10.00 200.00  
3. ของรางวัล (วัสดุ) 25 ชุด 50.00 1,250.00  
4. ป้ายไวนิล ขนาด 3 * 1.5 เมตร 1 ผืน 920.00 920.00  
5. พวงมาลัยข้อมือ 2 พวง 350.00 700.00  

รวม (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,720.๐๐  
5. กิจกรรมสื่อสนุก 
 

1.  กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม (ห่อละ ๕๐๐ แผ่น) 1 ลัง 650.00 650.00  
2. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 4 กล่อง 25.00 100.00  
3. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 4 กล่อง 15.00 60.00  
4. ลวดเสียบกระดาษ  1 กระปุก 75.00 75.00  
5. หมึกเติม Brother DCP-T 510 W 1 ชุด 1,200.00 1,200.00  
6. เทปผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว (สีเขียว , สชีมพู , สีฟ้า)  

สีละ 1  ม้วน 
3 ม้วน 35.00 105.00  

7. กาวลาแท็ก ขนาด 4 ออนซ์ 2 ขวด 20.00 40.00  
8. แผ่นความรู้ โฟมบอร์ด จ านวน 2 แผ่น (250/แผ่น) 2 แผ่น 250.00 500.00  

รวม (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 2,730.00  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าพันบาทถ้วน) 9,000.00  
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2.2  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่  21 
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 

สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางประยูรศรี  คงจันทร์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ทักษะการคิดและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นทักษะจ าเป็นส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สามารถก่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆขึ้นผู้เรียนซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาจึงจ าเป็นต้องคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สถานศึกษา จึงต้องจัดการศึกษาโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่าง  ครอบคลุม พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนได้เต็มที่ และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมไปถึงทักษะจ าเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย 
ปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะข้างต้น นอกเหนือจากการเรียนการสอน ผู้สอน ตัวผู้เรียน กิจกรรม  และวัสดุ 
– อุปกรณ์ ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้  แสดงความสามารถและตระหนักถึง
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพ สู่ ทักษะศตวรรษท่ี 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 

 
2.  วัตถุประสงค ์  

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการน าไปใช้และแก้ปัญหาได้ 

  2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆอย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
2.4 เพ่ือใช้สร้างสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้การเรียนสอนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 เพ่ือให้ครูนักเรียนได้รับบริการเอกสารอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
              1)  ผู้เรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป 
              2)  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2.00 ขึ้นไป 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
              1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
ท าให้  เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากขึ้น 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ผลิตสื่อเพ่ือให้นักเรียนได้คิดเลขคล่อง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 คัดหาสื่อท่ีช่วยเสริมการบวกลบคูณหาร  
1.2 จัดท าสื่อ 
๑.๓ จัดการเรียนการสอน 

16 พฤษภาคม 2565 ถึง 
31  มีนาคม 2566 

นางประยูรศรี  คงจันทร์ 

กิจกรรมที่ ๒ ทายกันวันละข้อ 
 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   7,000.-  บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   7,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ผลิตสื่อเพ่ือให้นักเรียนได้คิดเลขคล่อง 7,000 - - 7,000 
กิจกรรมที่ ๒ ทายกันวันละข้อ 
ค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษเอ 4 หนา 80 แกรม 1 ลัง (ลังละ 500 บาท) 
2. หมึก cannon  onlyone  สีแดง1 
3. หมึก cannon  onlyone  สีน้ าเงิน1 
4. หมึก cannon  onlyone  สีฟ้า1 
5. หมึก cannon  onlyone  สีเหลือง1 
6. เครื่องพริ้นเตอร์  canon  
 

 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการคิดในระดับดี
ขึ้นไป 

สอบวัดผลรายหน่วย แบบทดสอบ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 2.00 ขึ้นไป 

สอบวัดผลปลายปี แบบทดสอบปลายปี 

3. ครูและนักเรียนมสีื่ออุปกรณ์และเอกสารของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอในงานการเรียน
การสอน 

ผลิตสื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เอกสารและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

สังเกตจากการใช้
บริการเอกสารและ
อุปกรณ์ต่างๆ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป 
7.2  ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นไป 
7.3  ครูมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและท าให้เกิดประโยชน์ต่อการสอน

นักเรียนมากขึ้น 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางประยูรศรี  คงจันทร์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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2.3  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 
    (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที ่1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล,  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์,   

นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล,  นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้านเทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรม  และด้านคณิตศาสตร์  เป็นทักษะที่
จ าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ รวมถึงทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  และการท างานเป็นทีม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น
ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม
ความสามารถและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมไปถึงทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าว  นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ผู้สอน  และตัว
ผู้เรียนแล้ว  กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์  สู่ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น 
 2.๒  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณทางวิทยาการค านวณแก่นักเรียน 

2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือชิ้นงานในชั้นเรียน 
2.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.6  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
2.7  เพ่ือให้บริการในด้านวัสดุ-อุปกรณ์กับครูผู้สอน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนร้อยละ 61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 ขึ้นไป 
 2)  นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการคิดค านวณทางวิทยาการค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3)  นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4)  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงานในชั้นเรียน 
5)  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
6)  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
1)  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และด้านคณิตศาสตร์ 
2)  ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
4.  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการ 
1.3 สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 

16 พฤษภาคม 65 
– 

31 มีนาคม 66 

นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 
นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ 
นางสาวจิตรา  เภรีพาส 

นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   12,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   12,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
รายการค่าใช้จ่าย 
1.1 กระดาษ A4  
1.2 ลูกโป่ง  
๑.๓ ดินน้ ามัน  
1.4 ปลั้กไฟ  

12,000.- 0.- 0.- 12,000.- 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1)  นักเรียนร้อยละ 61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 ขึ้น
ไป 
 

1. การประเมินตามสภาพจริง - แบบทดสอบ 
- แบบฝึกหัด 
- ชิ้นงาน 
- การทดลอง 

2)  นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการคิด
ค านวณทางวิทยาการค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. การประเมินตามสภาพจริง - แบบทดสอบ 
- แบบฝึกหัด 
- ชิ้นงาน 
- การทดลอง 

3)  นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. การประเมินตามสภาพจริง - แบบทดสอบ 
- แบบฝึกหัด 
- ชิ้นงาน 
- การทดลอง 

4)  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงานใน
ชั้นเรียน 

1. การประเมินตามสภาพจริง - ชิ้นงาน 

5)  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. การประเมินตามสภาพจริง 1. แบบสังเกต 

6)  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. การประเมินตามสภาพจริง 1. แบบสังเกต 

7)  นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. การประเมินตามสภาพจริง 1. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณทางวิทยาการค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4)  นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานในชั้นเรียน 
5)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
6)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
7)  นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8)  ครูผู้สอนมีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีพร้อมในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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2.4  ชื่องาน/โครงการ   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ในศตวรรษที่ 21 
    (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์, นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ, นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการศึกษา
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความ อยู่รอดของตนเองและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น อย่างยิ่งโดยมุ่งหวังให้ศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จัก
การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีงามเพ่ือการด าเนินชีวิตสามารถปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือรองรับ
สภาพการที่ท้าทายของ ยุคโลกไร้พรมแดน การยกระดับคุณภาพของนักเรียนเป็นความมุ่งหวัง และเป็นภารกิจที่
ส าคัญที่ต้องกระท าทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  

2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรใช้แผนการจัดการเรียนรู้มีการประเมินผลที่ถูกต้อง 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  
 1)  นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมีศักยภาพในการเรียนร้อยละ ๑๐๐  
 2)  นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
ร้อยละ ๑๐๐     

3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่างมีศักยภาพอย่างเต็มที่ท าให้
เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีงามเพ่ือการด าเนินชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมงานส านักงานกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระ 
  1.2 จัดซื้ออุปกรณ์ 
  1.3 ประเมินผล 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 

 

นางสาวณิชปัทม์ พันธุรัตน์ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระ 
  2.2 จัดกิจกกรม 
  2.3 ประเมินผล 

ธันวาคม 2565 นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันตรุษจีน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระ 
  3.2 จัดกิจกรรม 
  3.3 ประเมินผล 

มกราคม 2566 นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระ 
  4.2 จัดกิจกรรม 
  4.๓ ประเมินผล 

สิงหาคม 2565 นางสาวณิชปัทม์ พันธุรัตน์ 
 

 
5.  งบประมาณ  ทัง้หมด   10,000.-  บาท    (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   10,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมงานส านักงานกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่าย 
 1.1 ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 
Double A 
 1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

2,000.- 
 

  
 
 
 

 
 
 

1,000.- 
 

1,000.- 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  49 
 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ค่าใช้จ่าย 
 2.1 ค่าของรางวัล 
 2.2 ค่าขนมแจกนักเรียน 
 2.3 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 

3,000.- 
 

  
 

1,000.- 
1,000.- 

 

 
 
 
 

1,000.- 
3. กิจกรรมวันตรุษจีน 
ค่าใช้จ่าย 
 3.1 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 
 3.2 ค่าของรางวัล 

2,000.- 
 

  
 

1,000.- 
 

 
 
 

1,000.- 
4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
ค่าใช้จ่าย 
 2.1 ค่าของรางวัล 
 2.2 ค่าขนมแจกนักเรียน 
 2.3 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 

3,000.- 
 

  
 

1,000.- 
1,000.- 

 

 
 
 
 

1,000.- 
 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ประเมินผลที่ถูกต้อง 

สังเกต  ตรวจสอบ  สอบถาม 
 

แบบสรุปรายงานผล 
แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนได้รับการพัฒนา  
7.2  นักเรียนกล้าแสดงออก  
7.3  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
7.4  นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา  
7.5  นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
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         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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2.5  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการงานอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 
    (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภาพร  หนูสม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกยุคโลกาภิวัตน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  
การศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งส่งผลให้องค์กรและบุคคลต้องมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดของตนเองและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพก็เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง   
โดยมุ่งหวังให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  ให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักการ
แก้ปัญหา  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้  ทักษะและ
ค่านิยมที่ดีงามเพ่ือการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งมี
คุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักพ่ึงตนเอง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  ท าให้ครูจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  จัดท าสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ  เพ่ือรองรับในการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขของโลกยุคไร้พรมแดน 

ฝึกฝนบ่มเพาะนักเรียนให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นแนวคิด
อยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลาง ความไม่ประมาณ ซึ่งค านึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ตลอดจนให้ความรู้คู่คุณธรรม อันเป็นพ้ืนฐานในการดาเนินชีวิตซึ่งต้องมีสติปัญญาและความเพียรเป็นที่ตั้ง 
โดยผู้เรียนแสดงออกในด้านการทางานในวิชาอาหาร งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร และงานช่าง เพ่ือให้เกิด
สัมพันธภาพที่อบอุ่น ดูแลสมาชิกในครอบครัว เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าประหยัดปลอดภัยจากสารพิษ เกิดทักษะ มีความช านาญ เห็นความส าคัญและประโยชน์ในการเรียน 
วิชาอาหาร งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร และงานช่าง ใช้จริงในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะน าไปสู่
ความสุขในชีวิตที่แท้จริง ดังพระราชด ารัสที่ว่าการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามลาดับ 

ดังนั้นกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ได้จัดการเรียนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ โดย
สร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนเพ่ือบูรณาการเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน ดังสโลแกน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการ
พัฒนารากฐานของประเทศ 
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2.  วัตถุประสงค์  
๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ

งานอาชีพตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือให้ครูมีแผนการสอนและสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านงานอาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 ๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพ้ืนฐาน 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  

1)  นักเรียนร้อยละ  ๗๑  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ  อยู่ในระดับ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 2)  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ในระดับดีขึ้นไป
 3)  ครูร้อยละ  ๙๐  ผลิตแผนการสอนและสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ   
 4)  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีทักษะงานอาชีพ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 ๑)  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 ๒)  ครูผลิตแผนการสอนและสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
หลากหลาย   
 ๓)  นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 ๔)  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพ้ืนฐาน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  ๑  การจัดท าแผนการสอนและผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑.๑  ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์ 
๑.๒  จัดท าแผนการสอนและผลิตสื่อ 
๑.๓  จัดการเรียนการสอน 
๑.๔  ครูประเมินผลตามสภาพจริง 

๑6 พ.ค. ๒๕๖5 
ถึง 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖6 

นางสาวนภาพร  หนูสม 
 

กิจกรรมที่ ๒  การส ารวจงานอาชีพ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒.๑  ส ารวจงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
๒.๒  จัดกิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ 
๒.๓  ครูประเมินผลตามสภาพจริง   

๑6 พ.ค. ๒๕๖5 
ถึง 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖6 

นางสาวนภาพร  หนูสม 
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5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   4,000.-  บาท    (สี่พันบาทถ้วน) 
5.1  จากเงินงบประมาณ   4,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่  ๑  การจัดท าแผนการสอน
และผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่าย 
๑  ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์ 
๒  จัดท าแผนการสอนและผลิตสื่อ 
๓  จัดการเรียนการสอน 
๔  ครูประเมินผลตามสภาพจริง 

3,0๐๐.-   3,0๐๐.- 

กิจกรรมที่ ๒  การส ารวจงานอาชีพ  
ค่าใช้จ่าย 
๑  ส ารวจงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
๒  จัดกิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 
๓  ครูประเมินผลตามสภาพจริง   

1,0๐๐.-   1,0๐๐.- 

 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑)  นักเรียนร้อยละ  ๗๑  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
อยู่ในระดับ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

สรุปผลการเรียนของแบบ ปพ.๕ ๑.  ใบงาน 
๒.  แบบทดสอบ 

๒)  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีผลประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ในระดับดีขึ้นไป 

๑. รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. รายงานสรุปผลการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 

๑.  แบบสรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะ 
๒.  แบบสรุปผลการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 

๓)  ครูร้อยละ  ๙๐  ผลิตแผนการสอน
และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอ
นายวิชาที่รับผิดชอบ   

๑. รายงานสรุปการส่งแผนการ
สอน 
๒. ทะเบียนการจัดท าสื่อ 

๑. แผนการสอน 
๒. ทะเบียนการจัดท าสื่อ 

๔)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
พ้ืนฐาน 

๑.  รายงานสรุปงานอาชีพ 
๒.  รายงานสรุปผลการจัดป้าย
นิเทศ 

๑.  แบบส ารวจงานอาชีพ 
๒.  แบบประเมินการจัดป้าย
นิเทศ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน

อาชีพตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 ๗.๒  ครูผลิตแผนการสอนและสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างหลากหลาย   

๗.๓  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านงานอาชีพและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 ๗.๔  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพ้ืนฐาน 
 
 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวนภาพร  หนูสม) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดโครงการพฒันาและส่งเสรมิศักยภาพการงานอาชีพ 
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระในศตวรรษที่  ๒๑ ) 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 
ที ่ รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา 

หน่วยละ 
รวมเงิน 
บาท 

หมายเหตุ 

วัสดุส านักงาน 
๑ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ๘๐ g ๒ ลัง ๖๐๐.- ๑,๒๐๐.-  
๒ กระดาษสี             ชมพู ๒ รีม ๑๓๐.- ๒๖๐.-  
๓ กระดาษสี             ฟ้า ๒ รีม ๑๓๐.- ๒๖๐.-  
๔ หมึกเติม Printer     สีด า     Brother ๑ ขวด ๑๕๐.- ๑๕๐.-  
๕ หมึกเติม Printer     สีแดง   Brother ๑ ขวด ๑๕๐.- ๑๕๐.-  
๖ หมึกเติม Printer     สีน้ าเงิน Brother ๑ ขวด ๑๕๐.- ๑๕๐.-  
๗ หมึกเติม Printer     สีเหลืองBrother ๑ ขวด ๑๕๐.- ๑๕๐.-  
๘ ผ้าเทป  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว ๒ ม้วน ๑๒๕.- ๒๕๐.-  
๙ กระดาษชาร์ทสี ๑๖ แผ่น ๑๐.- ๑๖๐.-  

๑๐. สีเมจิก ๓ กล่อง ๙๐.- ๒๗๐.-  
๑๑. บอร์ดจัดท าป้ายนิเทศ ๕   แผ่น ๒๐๐.- ๑,๐๐๐.-  

รวมเงิน ๔,๐๐๐.-  
(สี่พันบาทถ้วน)  
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2.6  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 
    (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ทักษะกีฬาต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆเป็นอย่างมาก เมื่อบุคคลมีทักษะของ 
กีฬา ชนิดนั้นดีก็จะท า ให้การเล่นกีฬาได้ดีสนุกสนาน ซึ่งการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีความจ าเป็นในการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ ร่างกายอารมณ์ และสังคม ของบุคคล ถ้าบุคคลในชาติมีการพัฒนาด้านดังกล่าวก็จะเป็นการพัฒนา
ชาติได้ส่วนหนึ่งคุณธรรมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งไหวพริบในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี จากผลการ
ด าเนินกิจกรรมในตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่านักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
ฟุตบอล เปตอง สูงขึ้น และสามารถเข้าเป็นตัวแทน ของโรงเรียนเพ่ือแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนได้ส่วนกีฬา
วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ และกีฬาชนิดอื่น จะต้องพัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้นอีก 

 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และพัฒนาทักษะของกีฬาที่
ชอบในระดับสูง  

2.2 เพ่ือนักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา และพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไป  
2.3 เพ่ือนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็น

นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
2.4 เพ่ือเป็นประโยชน์ แก่ชีวิตในอนาคตปฏิบัติในการด ารงชีวิตในอนาคต 

 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  

1)  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
3.2  เชิงคุณภาพ 

 1)  ผู้เรียนมีผลงานจากการ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางสุขศึกษา
และพลศึกษา สู่ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการการเล่นกีฬาของนักเรียน 
1.2  ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือน ามาพัฒนาทักษะของ
นักเรียน 
1.3  ฝึกซ้อมและเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้เรียน 
1.4  เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
1.5  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 
1.6  สรุปผลสมรรถภาพนักเรียนและผลการแข่งขันกีฬา
เสนอผู้บริหาร   

16  พฤษภาคม  2565 
 – 

31  มีนาคม  2566 

นายจารุวัฒน์  
เขียวกุ้ง 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   8,000.-  บาท    (แปดพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   8,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา สู่ทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
รายการค่าใช้จ่าย 
1. กระดาษ A4  15  รีม 
2. ไม้ปิงปอง  4  คู่ 
3. ลูกขนไก่  2  หลอด 
4. ไม้แบดมินตัน  2  คู่ 
5. ลูกวอลเล่ย์บอล  3  ลูก 
6. ลูกฟุตซอล  2 ลูก 
7. ลูกบาสเกตบอล  2  ลูก 
8. ไม้บรรทัดเหล็ก 2 ฟุต  1  ชิ้น 
9. กาวสองหน้าหนา  2  ม้วน 

8,000.-   8,0๐๐.- 
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6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จ านวนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโรงเรียน 
3. สมรรถภาพร่างกายของนักเรียน 
4. การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

- เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
- ส ารวจความพึงพอใจ  
- ส ารวจพฤติกรรม 

- แบบเก็บบันทึก,รายชื่อผู้
ร่วมกิจกรรม 
- แบบเก็บสถิต 
- แบบส ารวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ 

7.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นไปได้ 
7.3  นักเรียนสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ 

 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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2.7  ชื่องาน/โครงการ   โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษาฯ ในศตวรรษที่ 21  
    (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21) 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวงศกร  พรหมทอง,  นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในยุคปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กล่าวไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 23 การจัดการ
ศึกษา ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละ
ระดับการศึกษา รวมถึง มาตรา 24 (5) ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ ทั้ งนี้  ผู้ เรียนอาจเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนและแ หล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ ICT
และเทคโนโลยีทางการศึกษาจ ากัดอยู่เพียงบางสาระเท่านั้น ในขณะที่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษามีบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์
ในยุคปัจจุบัน ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึง การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ 

ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก ซึ่งสื่อ ICT และเทคโนโลยีทางการศึกษาเท่านั้น ที่จะน าพาผู้เรียนบรรลุเป้าประสงค์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอให้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆ และซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาห้องสื่อฯ/ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้ง จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ประจ าส านักงานของครูที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานด้าน
การสอนและ งานเอกสารตามนโยบายตามความเหมาะสม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการท างาน
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือพัฒนาห้องเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษา ค้นคว้า
ทางวิชาการส าหรับครูและนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  

1)  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงาน จากการเรียนการสอนได้ 
 2)  นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.00 ขึ้นไป 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียน และครูได้รับความสะดวกจากการใช้สื่อวัส ดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
4.  การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันอาเซียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 จัดนิทรรศการอาเซียนช่วงสัปดาห์อาเซียนและ
ประกวดบอร์ดนิทรรศการ 
1.3 กิจกรรมตอบค าถามหน้าเสาธง 
1.4 จัดกิจกรรมบูรณาการอาเซียนกับกีฬาสีของ
โรงเรียน 
1.5 ครูประเมินผลการจัดกิจกรรม 

16 พฤษภาคม 65   
– 

31 มีนาคม 66 

นายวงศกร พรหมทอง 
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสังคมศึกษาพารอบรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก แห่ง
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2.3 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน (นักเรียนที่เรียนใน
รายวิชา นครศรีธรรมราช กับ วิชาท้องถิ่นของเรา) 
2.4 ครูประเมินผลการจัดกิจกรรม 

16 พฤษภาคม 65 
– 

31 มีนาคม 66 

นายวงศกร พรหมทอง 
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ 
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาห้องจริยธรรม/สื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ 
3.2 แต่งตั้งคณะท างาน/ด าเนินการ 
3.3 ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงาน 
3.4 ครูประเมินผลการจัดกิจกรรม 

16 พฤษภาคม 65   
– 

31 มีนาคม 66 

นายวงศกร พรหมทอง 
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   6,000.-  บาท  (หกพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   6,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม 1 กิจกรรมวันอาเซียน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัสดุตกแต่งบอร์ดช่วงสัปดาห์อาเซียน 
1.2 ค่าของรางวัลนักเรียนตอบค าถาม 

1,500.- 

  

 
 

1,000.- 
500.- 

กิจกรรม 2กิจกรรมสังคมศึกษาพารอบรู้/
ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่ายานพาหนะรับส่งนักเรียน 
2.2 ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

4,500.-  
 
 
 
 

500.- 

 
 
 

2,000.- 
2,000.- 

 
 
 

 

กิจกรรม 3 พัฒนาห้องจริยธรรม/สื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 กระดาษ เอ4 หนา 80 แกรม (ห่อละ 
500 แผ่น)  จ านวน 6 ห่อ 
3.2 เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ม้วน 
3.3 กรรไกร จ านวน 2 เล่ม 
3.4 กระดาษ เอ4 2ห่อ (สีเหลือง สีฟ้า) 
3.5 กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายเคลือบพิเศษมันวาว 
(กันน้ า) เอ4 จ านวน 2ห่อ 
3.6 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน สีแดง จ านวน 
2 ด้าม 

2,000.-   2,000.- 
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กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม 3 (ต่อ) 
3.7 กาวสองหน้าแบบหนา ขนาด 21 มม. 
จ านวน 2 ม้วน 
3.8 กาวสองหน้าแบบบาง ขนาด 18 มม. 
จ านวน 2 ม้วน 
3.9 กระดาษการ์ดขาว ขนาด เอ4 หนา 210 
แกรม (ห่อละ 50 แผ่น) จ านวน 2 ห่อ 
3.10 หมุดปักบอร์ด สี (กล้องละ 100 ตัว) 
จ านวน 2 กล้อง 
3.11 กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 1 ขวด 
3.12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 จ านวน 3 
กล่อง 
3.13 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จ านวน 3 
กล่อง 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงาน 
จากการเรียนการสอนได้ 
 

- มีการจับประเด็นส าคัญ ขยาย
ความ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบและ
สรุปความคิดรวบยอดได้ดี 
- มีการจับประเด็นส าคัญได้ แต่ขยาย
ความหรือยกตัวอย่างไม่ได้ 

แบบประเมินผลงาน 

2. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.00 ขึ้นไป 

- สอบวัดความรู้ ข้อสอบปลายภาคและ
กลางภาค 

3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะที่กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน   

แบบบันทึกการสังเกต 

4. ครูมีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ทะเบียนคุม 

 
7. ผลพลอยได้ / ผลกระทบ 
 7.1 ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทีม่ีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สูงขึ้น 
 7.3 ห้องเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีสื่อและเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษา 
ค้นคว้าทางวิชาการส าหรับครูและนักเรียน 
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 7.4 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นายวงศกร  พรหมทอง) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  64 
 

2.8  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  ในศตวรรษที่ 21  
    (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 , 2 , 3 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิวัฒน์  ใบธน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิชาศิลปะ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการแสดงออก ทั้งงานทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ การฝึกทักษะ การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน า
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้
สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 2.3 เพ่ือใช้สร้างสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  

1)  นักเรียนร้อยละ 69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ 3.00 ขึ้นไป 
 2)  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงานศิลปะ จากการเรียนการสอนได้ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 
 2)  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ 
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4.  การด าเนินงาน 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑  ประกวดผลงานทางทัศนศิลป์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 จัดท าเกณฑก์ารให้คะแนน 
๑.๓ ตัดสินผลการประกวด 
1.4 มอบเกียรติบัตร 

16 พฤษภาคม 65   
– 

31 มีนาคม 66 
นายนิวัฒน์  ใบธน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.2 วางแผนการด าเนินงาน 
2.3 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน 
2.4 ครูประเมินผลตามสภาพจริง 

16 พฤษภาคม 65  
– 

31 มีนาคม 66 
นายนิวัฒน์  ใบธน 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   3,000.-  บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   3,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม 1 ประกวดผลงานทางทัศนศิลป์ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 กระดาษการ์ด สีขาว 120 แกรม 
1.๒ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A4  

575.-   

 
 

475.- 
100.- 

กิจกรรม 2 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 กระดาษ A ๔ หนา ๘๐ แกรม (ห่อละ 
๕๐๐ แผ่น) จ านวน 1 ลัง 
2.2 กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A3 จ านวน 5 
แพ็ค 
๒.๓ สีไม้คอลลีน ขนาด 24 สี จ านวน 10 
กล่อง 
2.4 ดินน้ ามัน จ านวน 20 กอ้น 
๒.5 สีโปสเตอร์มาสเตอร์อาร์ต จ านวน 5 กล่อง 
2.6 พู่กันกลม (สง่า มยุระ) เบอร์ 12,8,4,1 

2,425.- 

 
 
 
 
 
 

 2,425.- 
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กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
จ านวน 25 ด้าม 
2.7 จานสีดอกไม้ 7 หลุม จ านวน 2 โหล 
2.8 ขลุ่ยYAMAHA รีคอร์เดอร์ รุ่น YRS-24B 
จ านวน 25 เลา 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาศิลปะ 3.00 ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างชิ้นงาน
ศิลปะ จากการเรียนการสอนได้ 

- สังเกต ตรวจสอบ สอบถาม 
รายงาน 

แบบสรุปรายงานผล ,
แบบสอบถาม, มาตรา
ส่วนประเมินค่า 

 
7. ผลพลอยได้ / ผลกระทบ 
 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สูงขึ้น 
 7.2 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ 
 7.3 ครูใช้สร้างสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นายนิวัฒน์  ใบธน) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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3.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางประยูรศรี  คงจันทร์ 
ลักษณะโครงการ   งานประจ า        โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการศึกษาและสืบค้นหาข้อมูลในยุคดิจิตอลที่ข้อมูลต่าง ๆ มีมากมายไร้ขีดจ ากัด ข้อมูลที่ช่วยให้
นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามสาระและมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในการเรียนการสอนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นแนวทางในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียน 
พร้อมทั้งเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้เรียนรู้ตามความสามารถความสนใจและความถนัด ในการ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยและระบบที่สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ด าเนินงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ให้เป็นเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใน
ส่วนของพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระแสพระราชด ารัส ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยที่น่าสนใจ สิ่งที่คนไทยรู้จักและภาคภูมิใจ เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงได้
โดยใช้เครื่องมือสื่อการค้นคว้าออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมตามความต้องการและความสนใจ  

 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกให้มีความพร้อม
รองรับการบริการของนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  
 1)  นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นและศึกษาเรียนรู้จากการใช้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 65 นางประยูรศรี  

คงจันทร์ 2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินการ พ.ค. 65 
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ พ.ค. 65 
4 ด าเนินการบริการการใช้ห้องสมุดเฉลมพระเกียรติฯ พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 ประเมินผลการด าเนินการ มี.ค. 66 
6 สรุปรายงานผลการด าเนินการ มี.ค. 66 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด   15,000.-  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   15,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวดั เครื่องมือ 
1. ความพร้อมในการใช้บริการห้องสมุดฯ 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้ารับบริการห้องสมุดฯ 

ส ารวจข้อมูล 
แบบส ารวจ 

ทะเบียนการใช้บริการห้องสมุด 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
7.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
 

 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางประยูรศรี  คงจันทร์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หวัหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 

 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาหน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
1 ตู้กระจกขนาดกว้าง 40 ซม.ยาว120ซม 

สูง 100 ซม. 
1 5,000 5,000  

2 โต๊ะหมู่ 1 2,350 2,350  
3 ผ้าม่านสีขาว 14 100 1,400  
4 ผ้าม่านสีม่วง 7 100 700  
4 ผ้าสีขาว 30 20 600  
5 ผ้าสีม่วง 30 20 600  
6 พาน 5 100 500  
7 พานพุ่ม(ดอกรักสีม่วง) 2 500 1,000  
8 กุญแจ 7 50 350  
9 ธูปเทียนแพ 1 250 250  

10 ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ 1 500 500  
11 ดอกไม้ 8 150 1,000  
12 พระบรมฉายาลักษณ์พระกนิษฐาธิราช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

1 750 750  
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4.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1, 2, และ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ 3, 6 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 1, 2, 3, และ 5 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวงศกร  พรหมทอง, นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ,  นางประยูรศรี  คงจัทร์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ จากปัญหาการเรียนการ
สอนปัจจุบันนักเรียนใช้เวลาในการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีความสุข และขาดทักษะชีวิต 
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” นอกจากจะเพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา ของส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะชีวิต สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงาม และความมีน้ าใจต่อกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทุก
ด้านภายใต้หลักการ 3H  H แรก Hand การลงมือท า ปฏิบัติจริง  H ที่สองคือ Head การคิด ไม่หยุดนิ่ง ใฝ่รู้ 
เรียนรู้ และพัฒนาอยู่เสมอ H สุดท้ายคือ Heart ใจเรานี่แหละ ให้ใจ รักและชอบ เอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ท า 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือใหนักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี สุข 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้ใช้เวลาในช่วงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เพ่ือ
เพ่ิมทักษะ และพัฒนาตนเอง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1)  ครูและนักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2)  สามารถต่อยอดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
      -  กิจกรรมนิทานแสนสนุก 
      -  กิจกรรมนักอ่านน้อย 
      -  จัดกิจกรรมอ่านจากภาพ 
      -  กิจกรรมส านวนชวนคิด 
      -  กิจกรรมสนุกกับเกม 
      -  กิจกรรมต่อศัพท์จับค า 
      -  กิจกรรมเปตอง 
      -  กิจกรรมเซปักตะกร้อ 
      -  กิจกรรมฟตุซอล 
      -  กิจกรรมนักเรียนหัวใจศิลป์ 
      -  กิจกรรมนักประดิษฐ์ประดอย 
      -  กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า 
      -  กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 
1.2 ครูประเมินผลการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ครูและบุคลกรโรงเรียนขุน
ทะเลวิทยาคม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

5. งบประมาณ  ทั้งหมด   3,000.-  บาท   (สามพันบาทถ้วน) 
5.1  จากเงินงบประมาณ   3,000.-      บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-   บาท 

  

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

3,000.-   
 
 

3,000.- 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดในกิจกรรม
สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมเสริมสร้างทักษะการท างาน การด ารงชีวิตและทักษะ
ชีวิตมีความพึงพอใจ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การสังเกต/ 
การสอบถาม 

 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้พัฒนาการในการเรียนรู้
อย่างแท้จริงในทุกกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการ 

การสังเกต/ 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การสังเกต/ 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 7..2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสนใจในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 
 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นายวงศกร  พรหมทอง) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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5.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2, 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด  การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผน
ต่อเนื่องกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่
ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม  จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  และน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนา  โดยค านึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและ
ทัศนคติของนักเรียนด้วย  การด าเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน และต้องมีผู้น าที่ช านาญมีความสามารถในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี  
การหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน  โรงเรียนจึง
ต้องพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2561  ให้มีความทันสมัย  
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
 2.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียน
รายบุคคล 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

1)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระครบถ้วนสมบูรณ์                     
2)  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 100 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ   
2)  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดแผนการเรียน
ประจ าปี 2564-2566 ทั้งระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย 
1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาตามที่ได้
ก าหนดแผนการเรียน 
๑.๓  ทุกกลุ่มสาระปรับปรุงหลักสูตรโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันมีครบทุกรายวิชา 
1.4  กลุ่มบริหารวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดส่งมา 
1.5  จัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ 
1.6  น าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริง 
1.7  ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.8  จัดท าสรุปผลเสนอต่อผู้บริหาร 

16 พ.ค. 65 
- 

31 มี.ค. 66 
-  

นางสาวจุฑาภรณ์ 
เจษฎารมย์ 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   3,500.-  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   3,500.-     บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-      บาท 

  

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
รายการค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่ากระดาษโฟโต้  180 แกรม 1 แพ็ค 
1.2 ค่าเข้าเล่มเอกสาร  20  เล่ม 
๑.๓ ค่าอาหารว่างจัดอบรม  2 มื้อ  
1.4 ค่าอาหารเที่ยงจัดอบรม  1 มื้อ  

 
3,500 

 

  
3,225 

 
275 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน                     
 

ประเมินความพึง
พอใจ หลักสูตร

สถานศึกษา 

แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบตามศักยภาพ
ตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 
7.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 7.1   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.2   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 

 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาหน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 
1 ค่ากระดาษโฟโต้  180 แกรม 1  แพ็ค 275  บาท 275  
2 ค่าเข้าเล่มเอกสาร   20  เล่ม 90  บาท 1,800  
3 ค่าอาหารว่างจัดอบรม  2 มื้อ  38  ชุด 15  บาท 570  
4 ค่าอาหารเที่ยงจัดอบรม  1 มื้อ  19  ชุด 45  บาท 855  

รวม  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,500  
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6.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการทวิศึกษา  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในระบบทวิศึกษา เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกับการศึกษาอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่ 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน 
และการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนระบบทวิศึกษา เพ่ือให้สถานประกอบการ ครู – อาจารย์แนะ
แนว  รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
และมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิศึกษาเป็นผลให้การจัดการศึกษาระบบ ทวิศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น อีกทั้งผู้เรียนสามารถได้วุฒิการศึกษาทางด้าน
อาชีวศึกษา ควบคู่กับวุฒิการศึกษาที่ เรียนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพ่ือเป็นทางเลือกในการเลือกเรียนศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป 
 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1   เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าใจการเรียนในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 2.3  เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ที่จะเรียนควบคู่
ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนได้เรียน  หลักสูตรทวิศึกษา ตามประเภทวิชาชีพ   ช่างไฟฟ้า  คหกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามความถนัดและสนใจ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรเตรียมสมรรถนะพ้ืนฐานด้านอาชีพรองรับการศึกษาต่อสาขาอาชีพในระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการ
จัดการทักษะการเรียนรู้มนศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 2)  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Learning โดยการจัดท ารูปแบบหน่วยเรียนรู้
บูรณาการข้ามสาขาวิชา ตามกระบวนการ Five Steps Learning (QSCCS) ที่บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  

 3)  นักเรียนมีสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ 
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4.   การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ ทวิศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดแผนการเรียน
ประจ าปี 2564-2566 ทั้งระดับชั้นม.ปลาย 
1.2. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาตามที่
ได้ก าหนดแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียนทวิศึกษา 
๑.๓.  ทุกกลุ่มสาระปรับปรุงหลักสูตรโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันมีครบทุกรายวิชา 
1.4  กลุ่มบริหารวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดส่งมา 
1.5  นักเรียนเรียนหลักสูตรทวิศึกษาโดยเรียนคู่กับวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราช 
1.6  น าผลการเรียนมาวิเคราะห์ผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
สถานศึกษา  
1.7  ประเมินผลการเรียนในหลักสูตรทวิศึกษา 
1.8  จัดท าสรุปผลเสนอต่อผู้บริหาร 

 
16  พฤษภาคม  2565 

–  
31  มีนาคม  2566 

 
นางสาวจุฑาภรณ์  

เจษฎารมย์ 

 

5. งบประมาณ  ทั้งหมด   0.-  บาท   
5.1  จากเงินงบประมาณ   0.-   บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-   บาท 

 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีวุฒิการศึกษาท้ังใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและใน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                     
 

ประเมินความพึงพอใจ หลักสูตร
สถานศึกษา 

 

แบบประเมิน,  ผลการเรียนใน
รายวิชาที่เรียนทั้งในสถานศึกษา

และวิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช 

 
7.  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 7.1  นักเรียนสามารถจบการศึกษาท้ังในวุฒิการศึกษาในสถานศึกษาและอาชีวศึกษา 
 7.2  นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยมีพ้ืนฐานทางด้านสาขา
มาแล้ว 
 7.3  นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน 
 7.4  นักเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรม 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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7.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนางานวัดผลการศึกษา 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์,  นายวงศกร  พรหมทอง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานทางวิชาการต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใช้ในงานวิชาการตามความเหมาะสมเพ่ือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียน  การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการโรงเรียนจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้ด าเนินการทางวิชาการ  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้ อย่าง
เหมาะสมและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันตามก าหนดเวลา  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและ
โรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2   เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแบบฟอร์มเอกสารงานวัดผลอย่างเพียงพอ 

2.3  เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการด าเนินการการไปด้วยความเรียบร้อยทันการ และเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

2.4  เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5  เพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองได้รับบริการเอกสารงานวัดผลอย่างรวดเร็ว 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ตลอดปี และสามารถพัฒนาทางด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  กลุ่มบริหารงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพียงพอ  เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนมากขึ้น 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 

รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่๑ การพัฒนางานวัดผลการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1  ส ารวจความต้องการในการพัฒนางานด้านการวัดผล
การศึกษาของโรงเรียน 
1.2  วางแผนและขั้นการด าเนินงาน 
๑.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

16 พ.ค. 65 
- 

31 มี.ค. 66 

นางสาวจุฑาภรณ์ 
เจษฎารมย์ 
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รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.4  ด าเนินงานจามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
1.5  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   13,300.-  บาท   (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   13,300.-   บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-   บาท 

  

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนางานวัดผลการศึกษา 
รายการค่าใช้จ่าย 

13,300  9,500 3,800 

1.  ซองเอกสารขยายข้างขนาด F4  100  ซอง     
2.  กระดาษ A4  4  ลัง     
3.  แฟ้มเก็บเอกสาร  6  แฟ้ม     
4.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  1  ตู้     
5.  งบซอ่มแซม       
6.  เครื่องปริ้นเอกสารสี  1  เครื่อง     
7.  อาหารว่างสอบปลายภาค  2  ครั้ง       
8.  ลวดหนีบกระดาษ  6  กล่อง     
9.  ตัวหนีบเอกสารขนาด 2 นิ้ว  2 กล่อง     
10.  หมึกเติมเครื่องปริ้น Canon (ครบสี)  1 ชุด     
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  มีแบบฟอร์มเอกสารของงานวัดผลครบถ้วน 
ถูกต้องและเพียงพอ 
2.  ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับบริการเอกสาร
จากงานวัดผลอย่างรวดเร็ว 
3.  มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานวิชาการ 

โดยการสอบถามผลการใช้
แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ 

วิธีการสังเกต 
จากการใช้บริการ

เอกสาร 

 
7.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

7.1 สามารถบริการครูและนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
7.2 ครูและนักเรียนมีแบบฟอร์มต่างๆใช้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
7.3 ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการจากงานวัดผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนางานวัดผลการศึกษา 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน 
1 ซองเอกสารขยายข้างขนาด F4 100 ซอง 4  บาท 400 
2 กระดาษ A4 6  ลัง 500  บาท 3,000 
3 งบซ่อมแซม - 3,500  บาท 3,500 
4 ค่าอาหารว่างสอบปลายภาค  2  ครั้ง 2,000  บาท 4,000 
5 ลวดหนีบกระดาษ 6  กล่อง 15  บาท 90 
6 ตัวหนีบเอกสารขนาด 2 นิ้ว 2  กล่อง 80  บาท 160 
7 หมึกเติมเครื่องปริ้น EPSON (ครบสี) 1 ชุด 1,000  บาท 1,000 
8 ค่าเข้าเล่มเอกสาร - 1000  บาท 1,000 
9 กรรไกร สแตนเลส ขนาด 7 นิ้ว 2  อัน 75  บาท 150 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 13,300 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  84 
 

8.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียน  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ (งานทะเบียน) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดท าเอกสารงานทะเบียนและระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนางานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก 
หมายถึงข้อมูลประวัติของนักเรียนทั้งโรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่ส าคัญ ที่จัดขึ้นเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ แล้วน าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการข้อมูลผลการศึกษาแต่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

ดังนั้นโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียน งานทะเบียนจึง
จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนขึ้น เพ่ือจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้งานทะเบียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ท างานเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ใช้สืบค้นข้อมูล ติดต่องานสะดวกรวดเร็วด้วยความพึงพอใจ 
2.3 เพ่ือให้การด าเนินการรับและจ าหน่ายนักเรียนเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.4 เพ่ือให้บริการชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่มาติดต่อย้ายเข้าและย้ายไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

1)  งานทะเบียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานเพียงพอ และมีคุณภาพ    ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2)  โรงเรียนสามารถด าเนินการรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการ ร้อย

ละ 90 ขึ้นไป  
3)  โรงเรียนสามารถด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ได้ ร้อยละ 100 
4)  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับความพึงพอใจ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
1)  งานทะเบียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว เพียงพอและมีคุณภาพไว้บริการ

บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลที่มาติดต่อราชการ 
2)  โรงเรียนสามารถด าเนินการรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอกเขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึง 
3)  โรงเรียนสามารถด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ได้ทุกคน 
4)  บุคลากรทุกฝ่ายและบุคคลที่มาติดต่อราชการติดต่องานสะดวกรวดเร็วได้รับความพึงพอใจ 

4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดซื้อ พัฒนา วัสดุ/
อุปกรณ์ งานทะเบียนนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.2 ด าเนินการตามค าสั่ง 
  ๑.๓ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  1.4 รายงานผลการด าเนินงาน 

16 พฤษภาคม 2565 –     
31 มีนาคม 2566 

- นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการรับนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๒.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒.2  ด าเนินการตามค าสั่ง 
  ๒.๓  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  2.4  รายงานผลการด าเนินงาน 

1 มกราคม 2566 –       
31 มีนาคม 2566 

- นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   6,260.-  บาท (หกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   6,260.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดซื้อ พัฒนา วัสดุ/อุปกรณ์ 
งานทะเบียนนักเรียน 
รายการค่าใช้จ่าย 
- กระดาษการด์ (สีขาว) A4 120 แกรม (100 แผ่น/ห่อ) 
จ านวน 4 ห่อ  
- ซองสีน้ าตาล A4 (ไม่ขยายข้าง) จ านวน 100   
- เทปเยื่อกาว 2 หน้า (บาง) ขนาด 24 mm. จ านวน 10 
ม้วน  
- กล่องพลาสติก มลี้อ จ านวน 3 กล่อง 

1,920.- - - 1,920.- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการรับนักเรียน 
รายการค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าประชาสมัพันธ์การรับสมคัร จ านวน 3 วัน  
2.2 ไวนิลประชาสมัพันธ์การรับสมัคร จ านวน 1 แผ่น  
2.3 อาหารเที่ยง อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กรรมการรบั

สมัคร) จ านวน 18 คน  
2.4 อาหารว่างและเครื่องดืม่ (กรรมการรับมอบตัว) จ านวน 

6 คน  

4,340.- - 2,340.- 2,000.- 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีวัด 
6.1 งานทะเบียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว เพียงพอและมี
คุณภาพไว้บริการบุคลากรในโรงเรียน และบุคคลที่มาติดต่อราชการ 
6.2 โรงเรียนสามารถด าเนินการรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนอก
เขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึง ครบ 100% 
6.3 โรงเรียนสามารถด าเนินการลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ได้ทุกคน 
6.4 บุคลากรทุกฝ่ายและบุคคลที่มาติดต่อราชการติดต่องานสะดวกรวดเร็วได้รับ
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 

- แบบประเมิน 
- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

- การประเมิน 
- การส ารวจ 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

งานทะเบียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว เพียงพอและมีคุณภาพ สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจกับทุกฝ่าย 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวจิตรา  เภรีพาส) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
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         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 
ที ่ รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษการ์ด (สีขาว) A4 120 แกรม (100 แผ่น/ห่อ) 4 หอ่ 100 400  
2 ซองสีน้ าตาล A4 (ไม่ขยายข้าง) 100 ซอง 2 200  
3 เทปเยื่อกาว 2 หน้า (บาง) ขนาด 24 mm. 10 ม้วน 42 420  
4 กล่องพลาสติก มีล้อ  3 กล่อง 300 900  
5 ไวนิลประชาสมัพันธ์การรับสมัคร 1 แผ่น 2,000 2,000  
6 อาหารเที่ยง อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กรรมการรับสมคัร) 18 คน 120 2,160  
7 อาหารว่างและเครื่องดืม่ (กรรมการรับมอบตัว) 6 คน 30 180  

รวมท้ังสิ้น 6,260  
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9.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 2, 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 2, 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวงศกร  พรหมทอง,  นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  ที่มีคนนับถือมากที่สุด  การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธ
ศาสนาให้ถูกต้องนั้น  จ าเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  และปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  จัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 
  2)  จัดกิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ 
  3)  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  4)  จัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาและด ารงชีวิตแบบไทยๆ ได้ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
     -  วันมาฆบูชา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) 
     -  วันวิสาขบูชา 
     -  วันอาสาฬหบูชา 
     -  วันเข้าพรรษา 
     -  วันออกพรรษา 
     -  วันสาทรเดือนสิบ 
     -  วันธรรมมะสวนะ  
     (วันพระนักเรียน ครู และบุคคลากรแต่งชุดขาว) 

16 พ.ค. 65 
– 

31 มี.ค. 66 

นายวงศกร พรหมทอง 
นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ 
และคณะครู/บุคลากรโรงเรียนขุน
ทะเลวิทยาคม  
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     -  สอบนักธรรม  (ตรี / โท / เอก) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.1จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 ติดต่อประสานงานกับสถานที ที่จะน านักเรียน
ด าเนินกิจกรรม 
1.3 ครูประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   5,000.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   0.-  บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  5,000.- บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
     -  วันมาฆบูชา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) 
     -  วันวิสาขบูชา 
     -  วันอาฬหบูชา 
     -  วันเข้าพรรษา 
     -  วันออกพรรษา 
     -  วันสาทรเดือนสิบ 
     -  วันธรรมมะสวนะ  
     -  สอบนักธรรม   
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าเช่าเหมารถ 
1.2 ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

5,000.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000.- 
2,000.- 

 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดในกิจกรรม 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความ
เป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย และวิถีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การสังเกต/การสอบถาม 
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การสังเกต/การสอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
      7.1 นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีคุณธรรม – จริยธรรม-คารวะธรรม มีระเบียบวินัย 
 7.2 นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีจิตส านึกที่ดี ส านึกในคุณธรรมของการเป็นคนดี เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตย ปฏิบัติตามพระราชด ารัสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นายวงศกร  พรหมทอง) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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10.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1, 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3  
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ข้อที่ 1, 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ,  นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของ
นักเรียนซึ่งเป็นพลังของชาติ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม ใช้กลไกลความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอ้ืออาทรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีระดับการพัฒนา ในทุก
ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมช าติอย่างยั่งยืนเสริมสร้างอัตลักษณ์  ทาง
วัฒนธรรมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงาม 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม/
ชมรม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของ
ตนตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้น าพัฒนาตนเองได้และส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ คิดวิเคราะห์ได้อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์เป็นผู้มีมารยาทดี มีน้ าใจ  
 2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนา และ
ระดับสติปัญญา 

               2.5  เพ่ือให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการศึกษาในสถานที่จริง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  
  2)  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3)  นักเรียนร้อยละ 80 มีอัตลักษณ์เป็นผู้มีมรรยาทดีมีน้ าใจ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
  2)  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนา และ ระดับ
สติปัญญา 
  3)  นักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือทัศนศึกษา 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชุมคณะครูวางแผนการปฏิบัติงานก าหนดการ
สอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการ 
1.๔ ด าเนินการสอนตามก าหนดการสอนกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
1.๕ ประชุมคณะครูวางแผนการปฏิบัติงานการอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารี 
1.๖ ครูประเมินผลตามสภาพจริง 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ขออนุมัติโครงการ 
2.2 ประชุมคณะครูวางแผนการปฏิบัติงานการน านักเรียน
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
2.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการ 
2.๔ น านักเรียนทัศนศึกษาตามแผนการปฏิบัติการ 
2.4 ครูประเมินผลตามสภาพจริง 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

- งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 
- กิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน (มโนราห์) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.3 ด าเนินงานกิจกรรม 
1.4 สรุปประเมิน 
 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสัมพันธ์ประสานชุมชน 

- งานมังคุดหวาน ประจ าปี 2565 
- งานเบิกฟ้า ประจ าปี 2565 
- งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.3 ด าเนินงานกิจกรรม 
1.4 สรุปประเมิน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 

   
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   50,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี
ค่าใช้จ่าย 

๑. ค่าพาหนะในการเดินทาง 
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร 
๓. ค่าอาหารว่าง 
๔. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

20,000.-               
 
 

๕,000.- 

 
 
10,000.- 

 
 
 
 

 
๕,000.- 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 

๑. ค่าพาหนะในการเดินทาง 
๒. ค่าอาหารว่าง 
๓. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

20,000.-                 
 
 

๕,000.- 

 
 
๑๕,000.- 

 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย 
ค่าใช้จ่าย 

๑. ค่าเช่าชุดการแสดง 
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

๕,000.- 
 

  
 
 

๓,000.- 

 
 
 
 

๒,000.- 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสัมพันธ์ประสานชุมชน 
ค่าใช้จ่าย 

๑. ค่าเช่าชุดการแสดง 
    ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

๕,000.- 
 

  
 
๓,000.- 

 
 

 
๒,000.- 
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   6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์เป็นผู้มีมารยาทดี 
มีน้ าใจ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สังเกตการณเ์ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของ กิจกรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการ
สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมในการสืบ
สานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของ กิจกรรม 

๔. ผู้เรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข บนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ทางด้านศาสนา และ ระดับสติปัญญา 

สังเกตการณเ์ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

 

แบบสังเกตการณ์ท างาน
ร่วมกับ ผู้อื่น 

 
๕. ผู้เรียนทุกคนไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่หรือทัศนศึกษา 

ส ารวจความพึงพอใจด้านการมี โอกาส
แสดงความสามารถ 

แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของ กิจกรรมทัศนศึกษา 

    
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      ๗.2  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์เป็นผู้มีมารยาทดี มีน้ าใจ  

      ๗.3  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๗.4  ผู้เรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนา และ ระดบัสติปัญญา 
               ๗.5  ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการศึกษาในสถานที่จริง 

 
 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมตัิโครงการ 
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11.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 1, 2 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิวัฒน์  ใบธน,  นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ,   

นางลัดดาวัลย์  แก้วสองดวง,  นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติ
ตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความ
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึด
หลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข 
ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น ให้มีสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีนโยบายปฏิรูป
การศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ เห็นความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน า
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน และ 
ชีวิตประจ าวัน 
  2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สนใจและเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  ครูมีการใช้แผนบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ในการดาเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

 
4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.2 ประชุมครูวางแผนการด าเนินงาน 
  1.3 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
  1.4 สรุปกิจกรรม 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 

กิจกรรมที่ ๒ บ้านน้องเดือน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๒.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน       
  ๒.2 ประชุมครูวางแผนการด าเนินงาน 
  2.3 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
  1.4 สรุปกิจกรรม 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางลัดดาวัลย์  แก้วสองดวง 
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 

กิจกรรมที่ 3  แปลงเกษตรปลอดสารพิษ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1 จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน       
  3.2 ประชุมครูวางแผนการด าเนินงาน 
  3.3 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
  1.4 สรุปกิจกรรม 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางลัดดาวัลย์  แก้วสองดวง 
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 

กิจกรรมที่ 4 ธนาคารขยะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน       
  4.2 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  4.3 ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
  4.4 สรุปกิจกรรม 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   
นางลัดดาวัลย์  แก้วสองดวง 
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 
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5. งบประมาณ  ทั้งหมด   10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
5.1  จากเงินงบประมาณ   10,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

  

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 
รายการค่าใช้จ่าย 
1.1 อ่างเปลผสมปูน ขนาด 200 ลิตร 
1.2 กากน้ าตาล ขนาด 7.5 กก. จ านวน 5 แกลลอน 
1.3 กระเบื้องหลังคาโรงเรือน 

5,200.-   5,200.- 

กิจกรรมที่ 2 บ้านน้องเดือน  
รายการค่าใช้จ่าย  
2.1 คอนโดเลี้ยงไส้เดือน  
จ านวน 1 โหล 
2.2 แม่พันธุ์ไส้เดือน 1 กิโลกรัม 

1,500.-   1,500.- 

กิจกรรมที่ 3 แปลงเกษตรปลอดสารพิษ 
รายการค่าใช้จ่าย 
3.1 เมล็ดพันธุ์ 
3.2 ปุ๋ยคอก จ านวน  30 กระสอบ 
3.๓ หินจัดสวน   จ านวน 20 กระสอบ 
3.4 ถาดเพาะต้นกล้า จ านวน 5 ถาด 

3,300.- 

  

3,300.- 

กิจกรรมที่ 4 ธนาคารขยะ 
รายการค่าใช้จ่าย 
- 

- 
  

- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน และชีวิตประจ าวัน 
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 สนใจและเห็นความส าคัญของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต 
ตรวจสอบ 
สอบถาม 
รายงาน 

แบบสรุปรายงานผล  
แบบสอบถาม 

มาตราส่วนประเมินค่า 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครูมีการใช้แผนบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 7.2  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายนิวัฒน์  ใบธน) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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12.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 4 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การอบรมและให้
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้งงาน 
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่างดอง 
หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์
ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน 
โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและ
เป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่าง ๆ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  คือ  แหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสม 
ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เพ่ือเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันก่อให้เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที่จะ
สนองราชด าริ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่ม
รื่นสวยงามและ โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรัก
ความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

โครงการย่อยประกอบโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. โครงการศึกษาดูงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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2. โครงการการจัดท าป้ายชื่อพืชและแผนผังพืชในโรงเรียน 
3. โครงการการท าโครงงานเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2.2  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
2.3  เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดกับนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
1)  จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80  

3.2  ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
4. การด าเนินการ 
 

ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค. 65 นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์   

และผู้ที่ได้รับมอบหมาย 2 ชี้แจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน 
เห็นความส าคัญของการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

พ.ค. 65 
 

3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี  ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

พ.ค. 65 
 

4 แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและส ารวจพันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 

มิ.ย. 65 

5 จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช มิ.ย. 65 
6 จัดท าทะเบียนพืช และ ป้ายชื่อ ก.ค. 65 – มี.ค. 66 
7 การเรียนการสอนบูรณาการเกิดข้ึนทุกกลุ่ม 

สาระวิชา 
ก.ค. 65 – มี.ค. 66 

8 ประเมินผลการด าเนินการ มี.ค. 66 
 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   3,000.-  บาท (สามพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   3,000.-      บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-   บาท 

 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
3,000.- 

- - 500.- 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าทะเบียนพืชและป้ายช่ือ - - 2,500.- 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  102 
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  จ านวนป้ายทะเบียนพรรณพืช 
2.  จ านวนพืชที่ปลูกเพ่ิมในโรงเรียน 

ส ารวจข้อมูล 
ส ารวจข้อมูล 

แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

 

7. ผลพลอยได้ / ผลกระทบ 
7.1  มีการจัดท าทะเบียนพรรณพืชในโรงเรียน 
7.2  เป็นแหล่งความรู้ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ บูรณาการในการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มา

ศึกษา 
 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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13.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพื่อการศึกษา  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางนภวรรณ  คงอินทร์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนว ให้ค าปรึกษาด้าน
ชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายใน
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ที่ให้มีการจัดการ
เรียนรู้และวัดประเมินผลที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีความสุข ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ดังนั้นงานแนะแนวจึงจ าเป็นต้องพัฒนางานแนะแนวทั้งระบบ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ ทางงานแนะแนวจึงต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานแนะแนวให้ครบทั้ง ๕ 
บริการอันได้แก่ บริการการศึกษาและส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล, บริการสนเทศ ,บริการให้ค าปรึกษา ,บริการ
จัดวางตัวบุคคล, และ บริการติดตามผล 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.2  เพ่ือสร้างสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  
 1)  นักเรียนร้อยละ 7๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ 
 2)  นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาและ
ระดับสติปัญญา 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว มีแนวทางในการคิดแก้ปัญหา ปรับตัวเป็น ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการใช้ชีวิต 
 2)  ครูมีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจกรรมแนะแนว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. พัฒนาห้องแนะแนว 
2. จัดซื้อ จัดหา จัดท าสื่อการสอนกิจกรรมแนะแนว 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะท างาน 
2. จัดกิจกรรม 
3. สรุป รายงานผล 

พ.ค. 65 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ส่งหนังสือขอเข้าแนะแนว 
3. จัดซื้อ จัดท าสื่อในการแนะแนว 
4. ออกแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ 
5. สรุป รายงานผล 

ม.ค. 66 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
3. จดักิจกรรม 
4. สรุป รายงานผล 

ก.พ. 66 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะท างาน 
2. จัดกิจกรรม 
3. สรุป รายงานผล 

ก.พ. 66 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ 6 ทุนการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมครูที่ปรึกษา/ ประสานข้อมูลนักเรียนจากครู
ที่ปรึกษา 
2. สรุปข้อมูลปัญหาที่พบ 
3. พิจารณาคัดเลือก จัดล าดับ ขึ้นทะเบียน 
รอรับทุน 
4. สรุป รายงานผล 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
 

นางนภวรรณ คงอินทร์ 
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5. งบประมาณ  ทั้งหมด   60,000.-  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
5.1  จากเงินงบประมาณ   30,000.-     บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  30,000.-     บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจกรรมแนะแนว 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  กระดาษ A๔ จ านวน ๑ ลัง 
1.2  แฟ้มสอดพร้อมไส้แฟ้ม ๖ แฟ้ม 
1.3  กระดาษ A๔ สี ๒ รีม 

2,000.- - - 2,000.- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
๒.1  ค่าตกแต่งสถานที่ 
๒.๒  ค่าอาหารครูและนักเรียน 
๒.๓  ค่าด้ายผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน 

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

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
ค่าใช้จ่าย 
๓.1  ค่าจัดท าแผ่นพับแนะน าโรงเรียน 
๓.๒  ค่าจัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
๓.๓  ของรางวัล/ของที่ระลึก 

8,000.- - 8,000.- - 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหาร 
2. ค่าตกแต่งสถานที่ 
3. ของรางวัล/ของที่ระลึก 
4. ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน 
5. ค่าวัสดุจัดกิจกรรมประจ าฐาน 
6. ค่าของรางวัล 

10,000.- - 10,000.- - 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าตกแต่งสถานที่ 
2. ค่าอาหารครูและนักเรียน 

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

กิจกรรมที่ 6 ทุนการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1. เงินทุนการศึกษา 

30,000.- - 30,000.- - 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม |  106 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ 
 

- สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
- ประมวลผลจากแบบทดสอบ
ความสนใจในอาชีพ 

๑. แบบทดสอบ
ความสนใจในอาชีพ 

๒. นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บน
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาและระดับ
สติปัญญา 
 

- สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
- ประมวลผลจากแบบวัดการ
เห็นคุณค่าในตนเอง 

๑. แบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเอง 

๓. ครูมีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนว 

- การได้ผลิตสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ทะเบียนคุมสื่อ 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ 
๗.๒ นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาและระดับ

สติปัญญา 
๗.๓ ครูมีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางนภวรรณ  คงอินทร์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางนภวรรณ  คงอินทร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 

 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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14.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 5 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 1, 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน  เยาวชนของชาติก าลังประสบปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากไม่ได้รับการอบรม
และการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง  ด้วยสภาพครอบครัวที่มีความอ่อนแอ  ทั้งจากสภาพปัญหาสังคม
และเศรษฐกิจ  จึงส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง  ท าให้ขาดความมั่นคงทางด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  และ
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงในด้านที่ไม่เหมาะสม  การเรียนมีปัญหา  เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของสังคม  ตกเป็นทาสยาเสพ
ติด  เป็นแหล่งมั่วสุม  เข้าสู่สถานพินิจเยาวชน  นักเรียนต้องสูญเสียโอกาส  สูญเสียอนาคต  ไม่ประสบผลส าเร็จ
ในชีวิต  ไม่มีโอกาสที่จะเป็นพลเมืองที่ดีและพลโลกที่มีคุณภาพ 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้เปิดโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส เพ่ือน า
นักเรียนในกลุ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถจบหลักสูตรการศึกษาจากสถานบันการศึกษาต่าง ๆ มาศึกษา  เรียนรู้  
ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียน  ให้สามารถจบหลักสูตร ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐ าน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตร
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
2560)  และเมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแล้วออกหลักฐานการจบการศึกษาของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  โรงเรียน
พร้อมเป็นสถานที่ส าหรับสร้างอนาคตใหม่ให้เยาวชนที่สูญเสียโอกาส  ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือให้โอกาสนักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษาได้แก้ไขผลการเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบการ

วัดผลประเมินผลให้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.3 หรือ ม.6)  
2.2   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้กับนักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น หรือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

1)  พัฒนานักเรียนที่เสียโอกาสทางการศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน ให้สามารถจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.3 และ ม.6)  

3.2.  ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนที่เสียโอกาสได้รับการแก้ไขผลการเรียนและจบการศึกษาได้ ร้อยละ 90 
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4.  วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์ 

และผู้ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง  
- ภาคเรียนที่ 1 
- ภาคเรียนที่ 2 
- ภาคฤดูร้อน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่
ความส าเร็จ  

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค่าจ้างครูและลูกจ้าง พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   939,550.-  บาท 

5.1  จากเงินงบประมาณ          -   บาท 
  5.2  จากเงินนอกงบประมาณ         939,550.-   บาท  
 หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา (เงินค่าบ ารุงโครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา) 
   

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน 
ค่าใช้จ่าย 
- กระดาษ เอสี่ 
- การดาษสีชุมพู 
- กระดาษสีเขียว 
- กระดาษสีฟ้า 
- แอลกอฮอล์ 
- หน้ากากอนามัย 
- อ่ืน ๆ 

10,000.-  - - 10,000.- 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง 
ค่าใช้จ่าย 
- ภาคเรียนที่ 1 
- ภาคเรียนที่ 2 
- ภาคฤดูร้อน 

20,000.- - - 20,000.- 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่
ความส าเร็จ 
 

50,000.- 10,000.- 15,000.- 25,000.- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อน 

20,000.- - - 20,000.- 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อน 

839,550.- 839,550.- - - 

                 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1)  จ านวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร  พร้อมรุ่น 
2) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือที่ประกอบอาชีพ 

ส ารวจข้อมูล 
ส ารวจข้อมูล 

แบบรายงานการจบ 
แบบเก็บข้อมูลการศึกษาต่อ 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
7.2  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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15.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาปรับปรุงเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ (งานทะเบียน) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากระบบเสียงตามสายของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ได้ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ คุณภาพ
ของระบบเสียงตามสายไม่ดี เสียงเบา และมีล าโพงบางจุดเสีย จึงท าให้การสื่อสารทางด้านเสียงตามสายได้ยินไม่
ทั่วถึงทั้งโรงเรียน ระบบเสียงตามสายมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให้
ทุกคนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วอย่างทั่วถึงกัน รวมถึงใช้ในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นนอกห้องประชุม เสียงที่มีประสิทธิภาพต่อการได้ยินจึงมีผลต่อผู้รับข่าวสาร ต่าง ๆ ที่จะได้รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน งานโสตทัศนศึกษาจึงจัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายภายในโรงเรียนขึ้นมา เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อการได้ยิน
ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียนกระจายไปได้ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่ 
2.2  เพ่ือให้คุณภาพของเสียงตามสายมีประสิทธิภาพต่อการได้ยิน  
2.3  เพ่ือให้มีระบบเสียงตามสายที่ทันยุคทันสมัยตอบสนองกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

1)  พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ทันสมัย      
3.2  เชิงคุณภาพ 

1)  โรงเรียนมีระบบเสียงตามสายที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ภายใน 
 
4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในโรงเรียน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.2 ด าเนินการตามค าสั่ง 
  ๑.๓ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  1.4 รายงานผลการด าเนินงาน 

16 พฤษภาคม 2565 –     
31 มีนาคม 2566 

- นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
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5. งบประมาณ  ทั้งหมด   30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
5.1  จากเงินงบประมาณ   0.-  บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  30,000.- บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน   
  

30,000.00 - - 30,000.00 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีวัด 
6.1  โรงเรียนมีระบบเสียงตามสายที่ทันสมัยและมีเสียงที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมชัดเจนทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1  นักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ชัดเจน 
7.2  ระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนมีความทันสมัยตอบสนองต่อเทคโนโลยี ในปัจจุบัน 

 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวจิตรา  เภรีพาส) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายวงศกร  พรหมทอง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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16.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการโรงเรียนสุจริต  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง มากขึ้นกว่าในอดีต สาเหตุ
จากสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้
พรหมแดน ปัญหาจึงส่งผลต่อนักเรียนให้หลงผิดและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ภูมิคุ้มกันเกิดปัญหา
ต่างๆของสังคมตามมา การปลูกฝั่งคุณธรรม จึงเป็นพ้ืนฐานทางจิตใจที่โอบอ้อม อารี มีเมตตา กรุณา ย่อมช่วยให้
นักเรียนเป็นคนดี และแก้ปัญหาสังคมได้และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เกดิขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) 
อยู่อย่างพอเพียงและ 5) จิตสาธารณะ 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ด าเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ
สร้างเครือข่าย เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกริยา มารยาทที่ดี งามอย่างไทย 
 2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนมีแบบอย่างการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 2.5  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนทุกคน ได้รับการฝึกฝนระเบียบวินัย การไหว้ และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน  
 2)  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3)  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีมรรยาทดี มีน้ าใจ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  
 2)  นักเรียนมีกริยามารยาทที่ดี และงดงามอย่างไทย 
 3)  นักเรียนมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 4)  นักเรียนมีแบบอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขุนทะเล i-dol  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  - ประชุมวางแผน 
  - เสนอโครงการ 
  - จัดซื้อวัสดุ 
  - ด าเนินจัดกิจกรรม 
  - สรุป ประเมินผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

 
 นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 
 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   2,000.-  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   2,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 
 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมขุนทะเล Idol 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าป้ายไวนิล 
1.2 ค่าของรางวัล 

2,000.-  
 
 

 
 
 

2,000.- 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม มีการไหว้ที่ถูกต้อง และ
มีระเบียบวินัย 
2. มีแบบอย่างการแต่งกายท่ีถูกต้อง 
3. มีมารยาท มีน้ าใจ มีวินัย ซื่อสัตย์ที่ถูกต้อง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสรุป รายงานผล 
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7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีคุณธรรม 
7.2  นักเรียนมีแบบอย่างที่ถูกต้อง 

 
 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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17.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1, 3, 5 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 3, 4 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์, นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง, นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบงานที่ต้องดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา เพ่ือให้ 
นักเรียนได้พัฒนาไปไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ มีความใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียงและมีความมุ่งมั่นในการท างาน โดยนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นที่
แตกต่างกันทางด้านศาสนา และระดับสติปัญญา 

จากสภาพการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันกับปัญหามากมาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ใน
สังคมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการด าเนินงานในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในโครงการเด็กไทยท าได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพใน
โครงการเด็กไทยท าได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของนักเรียน
และชุมชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพ่ือให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา
และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและสอดรับกับการพัฒนาทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้น
การเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ จึงจ าเป็นต้องจัดส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมของตนเอง และคนรอบข้างให้
มีความสุข โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจโทษของยาเสพติด 
2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และมีสุขภาพที่แข็งแรง 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 
2.6  เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการรักษาสุขภาพ เป็นปกติ 
2.7  เพ่ือสร้างสังคมและจัดระบบแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 1)  นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2)  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 28 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์สมส่วน ตามเกณฑ์

จากกรมพลศึกษา 
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 2)  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 45 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์สมส่วน ตามเกณฑ์
จากกรมพลศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาชีวิต ในระดับดีมาก 
 2)  นักเรียนในสถานศึกษา มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
 3)  นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
 4)  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพปลอดภัย จิตใจร่าเริง ชีวิตยั่งยืนและแข็งแรง 

4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือปรึกษา และ
เขียนโครงการ/ กิจกรรม 
1.2 เสนอโครงการ 
1.3 จัดกิจกรรม 
1.4 รายงานผล 
 

กันยายน 2565 นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬาขุนทะเลสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือปรึกษา และ
เขียนโครงการ/ กิจกรรม 
2.2 เสนอโครงการ 
2.3 จัดซื้อวัสดุ 
2.4 ประชุมชี้แจงคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
2.4 จัดกิจกรรม 
2.5 รายงานผล 
 

สิงหาคม 2565 นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
-  การพัฒนาห้องพยาบาล การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เครื่องอ านวยความสะดวก ยาและ
เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 
-  การเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 
-  สุขอนามัย ผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย 

 
 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวกนกวรรณ   
เกือกแก้ว 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 (ต่อ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือ ปรึกษา และ
เขียนโครงการ/ กิจกรรม 
3.2 เสนอโครงการ 
3.3 จัดซื้อวัสดุ 
3.4 รายงานผล 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือปรึกษา และ
เขียนโครงการ/ กิจกรรม 
4.2 เสนอโครงการ 
4.3 จัดซื้อวัสดุ 
4.4 รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์ 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือปรึกษา และ
เขียนโครงการ/ กิจกรรม 
5.2 เสนอโครงการ 
5.3 จัดซื้อวัสดุ 
5.4 รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง 

กิจกรรมที่  6 งานส านักงานกิจการนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือปรึกษา และ
เขียนโครงการ/ กิจกรรม 
6.2 เสนอโครงการ 
6.3 จัดซื้อวัสดุ 
6.4 รายงานผล 
 

มิถุนายน 2565 
 

นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์ 

 
 

5. งบประมาณ  ทั้งหมด   42,500.-  บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
5.1  จากเงินงบประมาณ   42,500.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอุปกรณ์ 
1.2 ค่าป้ายไวนิล 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

2,000.- 

 
 

1,000.- 
 
 

 
 
 

 
 

1,000.- 
 
 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมกีฬาขุนทะเลสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าวงดุริยางค์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมกรรมขบวนพาเหรด 
- ค่าอาหารเที่ยง 
- ค่าอุปกรณ์กีฬา 

20,000.-  

 
 
 
 

20,000.- 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าปรับปรุงห้องพยาบาล 
- ค่าอุปกรณ์เฝ้าระวังโควิด 19 

11,500.-    11,500 

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมปรับเปลี่ยนคุณคุณลักษณะอัน
ไม่พึงประสงค์ 
ค่าใช้จ่าย 
- 

-    

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าน้ ามันรถครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. ค่ากิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

6,000.-   6,000.- 

กิจกรรมที ่6 งานส านักงานกิจการนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย               
1. ค่ากระดาษ A4  
2. ค่าหมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

3,000.-   3,000.- 
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6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.  นักเรียนเข้าใจโทษของยาเสพติด 
3.  นักเรียนได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และมีสุขภาพที่แข็งแรง 
4.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5.  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 
6.  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการรักษาสุขภาพ เป็นปกติ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสรุป  
รายงานผล 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1   ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
7.2   ผลการประเมินการด าเนินงาน โครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
7.3   นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7.4   นักเรียนเข้าใจโทษของยาเสพติด 
7.5   นักเรียนได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง 
7.6   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายจารุวัฒน์  เขีนวกุ้ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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18.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ, นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงาน
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ได้
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ้าเป็นต้องด าเนินการ 
จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์ กรแห่ง
คุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับ
โรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนา
เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืนความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตาม
นโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ้า
เป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้
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ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน้า
ไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วย
ให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่ง
นับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท้าความดี 
 2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีความต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1)  นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 

4. กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือปรึกษา และเขียน
โครงการ/ กิจกรรม 
1.2 เสนอโครงการ 
1.3 ส ารวจสถานที่ จัดซื้อวัสดุ 
1.4 จัดกิจกรรมค่าย 
1.5 รายงานผล 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายจารุวัฒน์   
เขียวกุ้ง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 กิจกรรมเด็กดี ศรีขุนทะเล 
2.2 กิจกรรม 5 ส 
2.3 กิจกรรมอาพัฒนา 
2.4 กิจกรรมหน้าเสาธง 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นายจารุวัฒน์   
เขียวกุ้ง 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมประจ าชั้นเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ขออนุมัติโครงการ 
3.2 ประชุมคณะครูวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.3 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 นางสาวพัชรินทร์  
เพชรเดชะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม 
4.2 ด าเนินการตามแผน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ครูและนักเรียน 
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ครูและนักเรียน 
ทุกคน 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   20,000.-  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   20,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 

 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าป้ายไวนิล 
1.2 ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน 
1.3 ค่าอาหารเที่ยงครู 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
1.5 ค่าน้า ค่าไฟ 
1.6 ค่ารถรับส่งนักเรียน 

15,000.- 2,500.- 12,000.- 500.- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0.- - - - 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมประจ าชั้น
เรียน 

0.- - - - 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม 0.- - - - 
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
5.1 ค่าอาหารว่าง 
5.2 ค่าพาหนะ 

5,000.- - 2,000.- 3,000.- 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.  มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2.  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้ง
โรงเรียน 
3.  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความสะอด มีมารยาท และมีจิต
อาสาในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
4.  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 

คุณลักษณะทาง
คุณธรรม ของ
นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร 

แบบประเมินคุณธรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน      
 7.2  จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน       
 7.3  จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  ความพอเพียง  
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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19.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นบริบทหนึ่งของสังคมและชุมชน  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเยาว์ชนให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจน
รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้เพ่ือพัฒนานักเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน  ซึ่งจากผลการ
ประเมินโครงการในปีการศึกษา 2564  พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2565 นี้  งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม

ระบบประชาธิปไตย 
     2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
      2.3  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 1)  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย                     
 2)  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 
 2)  นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน   
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งสภานักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประกาศเลือกการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2. รับสมัครคณะกรรมการนักเรียน 
3. กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง 
4. กิจกรรมการเลือกตั้ง 
5. จัดท าบอร์ดสภานักเรียน 

มีนาคม 2565 
 
 

นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว 
นางสาวณิชปัทม์ พันธุรัตน์ 
นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งห้องสภานักเรียน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  
2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียน 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2565 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ค่ายกิจกรรมแกนน า  

กรกฎาคม – สิงหาคม  
2565 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   2,500.-  บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   2,500.-     บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-      บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.  จัดตั้งสภานักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
๑.๑ กระดาษ เอ๔ หนา ๘๐ แกรม  
๑.๒ กระดาษปกการ์ดสีเอ4 หนา  
๑.๓ หีบกระดาษใส่บัตรเลือกตั้ง 
๑.๔ ปากกาเคมีตราม้า 2หัว  
๑.๕ กระดาษปรู๊ฟ 

1,000.-  - - 1,000.- 
 

2.  จัดตั้งห้องสภานักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
๒.๑ แผ่นพลาสติกท าปกแผ่นใสท าปก  
๒.๒ บอร์ดติดประกาศก ามะหยี่ตู้กระจก 
๒.๓ กระดาษโฟโต้ผิวมัน  
๒.๔ กระดาษปกการ์ดสีเอ4  
๒.๕ กาวสองหน้า ๓ M 
 

1,000.- - - 1,000.- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ค่าใช้จ่าย 
๓.๑ ถ่านพานาโซนิค AA  
๓.๒ กาวสองหน้า ขนาด ๒๒ มม. 
๓.๓ ฟิวเจอร์บอร์ด ๓ มม. 

500.- - - 500.- 

 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.  ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน การสังเกต แบบสังเกต 
2.  ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสังเกต แบบสังเกต 
3.  เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น  ไว้วางใจผู้อ่ืน  มองโลกในแง่ดี  และสมาน
ความสามัคคี 

การสังเกต แบบสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
7.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
7.3  นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

 
 

 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
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20.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิวัฒน์  ใบธน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยสิ่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนททคณะครู ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคาร
เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งาน  จึงต้องจัดท าโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้เ อ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ์   
 ดังนั้นงานอาคารสถานที่  จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัย
สูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน  และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา    
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้อาคารสถานที่  อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 

2.2  เพื่อใช้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.3  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ 

1)   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความพึงพอใจอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน   

2)  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความสะอาด  มั่นคง  และปลอดภัย  มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
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 3.2   เชิงคุณภาพ 
1)   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้ผู้เรียน

ทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป  มีคุณภาพ  มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานกิจกรรมต่าง  ๆ  

ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  คณะครู  นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  ๑  บ ารุงรักษาห้องน้ าห้องส้วม พ.ค. 65 – ม.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
กิจกรรมที่  ๒  ซ่อมบ ารุงอาคารเรียนอาคารประกอบ พ.ค. 65 – ม.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
กิจกรรมที่  ๓  ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ พ.ค. 65 – ม.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
กิจกรรมที่  4  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 

พ.ค. 65 – ม.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 

กิจกรรมที่  5  บ ารุงรักษาสวนหย่อม พ.ค. 65 – ม.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 
กิจกรรมที่  5  ท าความสะอาดและพัฒนาเขตความ
รับผิดชอบ 

พ.ค. 65 – ม.ค. 66 นายนิวัฒน์  ใบธน 

 
5.  งบประมาณ  ทั้งหมด      50,000.-     บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   30,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  20,000.- บาท 

 
กิจกรรม รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  ๑  บ ารุงรักษาห้องน้ าห้องส้วม 
๑.๑  น้ ายาล้างห้องน้ า 
๑.๒  กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ส าหรับห้องน้ า 
๑.๓  อุปกรณ์ส าหรับซ่อมระบบประปา (ก๊อกน้ า  
หัวฉีด  ท่อน้ า) 
๑.๔  อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องน้ า 

๕,๐๐๐.-    
๑,๕๐๐.- 
1,500.- 
1,000.- 

 
1,000.- 

กิจกรรมที่  ๒  ซ่อมบ ารุงอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 
๒.1  เครื่องมือช่าง 
๒.๒  รางปลั๊ก  ๔  ช่อง  ๔  สวิตซ์ ยาว  ๕ เมตร 
๒.๓  ลูกบิดประต ู
๒.๔  กุญแจ 
๒.๕  ธงชาติและธงวันส าคัญ 

๕,000.-    
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 
๕๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 
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กิจกรรม รวม
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  ๓  ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๓,๐๐๐.-  ๓,๐๐๐.-  
กิจกรรมท่ี  4  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 
๔.๑  ปลั๊กไฟ 
๔.๒  สวิสไฟ 
๔.๓  หลอดไฟ 

๒,๐๐๐.-   
 
 
 

 
 

200.- 
200.- 

1,600.- 
กิจกรรมที่  5  บ ารุงรักษาสวนหย่อม 
๕.๑  ซ่อมเครื่องตัดหญ้าและน้ ามัน 
๕.๒  เอ็นตัดหญ้า 
๕.๓  จานใส่เอ็นตัดหญ้า 
5.4  จัดสวนหย่อม 

2๕,๐๐๐.- 
 

  
500.- 

 

 
๒,๐00.- 
1,500.- 
1,000.- 

20,000.- 
กิจกรรมที่  5  ท าความสะอาดและพัฒนาเขตความ
รับผิดชอบ 
๕.๑  ไม้กวาดดอกหญ้า 
๕.๒  ไม้กวาดก้านมะพร้าว 
๕.๓  ไม้กวาดไม้ไผ่ 
๕.๔  ไม้กวาดเผดาน 
๕.๕  ถังขยะ 
๕.๖  ถุงด าใส่ขยะ 
๕.๗  กระดาษทิชชู่ (กล่องกระดาษ) 

๑๐,๐๐๐    
 

๑,๕๐๐.- 
๓,๐๐๐.- 
๒,๐๐๐.- 
๕๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. อาคารเรียนและระบบการจัดการต่าง ๆ  มีความปอดภัย  
แข็งแรงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
2. สภาพแวดล้อมโดยรวมเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ของผู้สอนและผู้เรียน 
3. นักเรียนเกิดการเรียนอย่างเต็มที่จากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สังเกต แบบสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
๗.๒  กลุ่มเป้าหมายมีจิตจ านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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    ลงชื่อ  _________________________ 

(นายนิวัฒน์  ใบธน) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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21.  ชื่องาน/โครงการ   งานสวัสดิการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร   

โรงเรียนจึงได้จัดสวัสดิการรถตู้ให้กับบุคลาการในการเดินทางไปราชการ  และบริการรับ-ส่งนักเรียน  ซึ่ง
ท าให้ให้มีค่าใช้จ่ายในด้านการบ ารุงรักษารถตู้ของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆให้กับบุคลากรและการบริการแขกที่เข้ามาเยือนโรงเรียนอยู่เป็นประจ า 

 
 2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้มีรถตู้ไว้บริการบุคลากรในการไปราชการ 

2.2  เพ่ือใช้รถตู้ในการบริการรับ-ส่งนักเรียนมาโรงเรียน 
 2.3  เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

2.4  เพ่ือจัดสวัสดิการใช้กับบุคลากรและบริการแขกผู้มาเยือน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
        1)  มีรถตูจ้ านวน  1  คัน ไว้ใช้บริการบุคลากร/นักเรียนได้ตลอดทั้งป ี
        2)  มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ไว้รับรองแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยือนและติดตามประเมินผลโรงเรียน 

1.2  เชิงคุณภาพ 
        1)  มีรถตู้ไว้บริการบุคลากร/นักเรียนได้ตลอดทั้งปีการศึกษา 

        2)  เป็นการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรและบริการแขกผู้มาเยี่ยมเยือนนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานโรงเรียน 
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4. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  ๑  การต่อทะเบียนและซ่อมรถ พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 
กิจกรรมที่  ๒  จัดบริการแขก พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   33,000.-  บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   15,000.-     บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  18,000.-   บาท 

 
กิจกรรม รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  1  การต่อทะเบียนและซ่อมรถ 
๑.๑  ค่าตรวจสอบสภาพรถก่อนต่อทะเบียน 
๑.๒  ค่าประกันชั้น๓, พ.ร.บ., ค่าต่อทะเบียนรถ 
๑.๓  ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
๑.๔  ค่าน ามันเติมรถตู้ 

25,000.-   
๒๐๐.- 

14,800.- 
2,000.- 
8,000.- 

 

กิจกรรมที่  ๒  จัดบริการแขก 
๒.1  กาแฟ, โอวัลติน, ชา 
๒.2  ขนม 
๒.3  น้ าหอมปรับอากาศ 

8,000.-     
4,๐๐๐.- 
3,000.- 
1,000.- 

 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีรถบริการรับ-ส่งนักเรียนทุกวัน 
2. มีรถบริการบุคลากรในการเดินทางไปราชการ 
3. มีการบริการการต้อนรับแขกผู้มาเยือน 

สังเกต แบบสังเกต 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนมีรถตู้ไว้บริการบุคลากรในการไปราชการ 
๗.๒  โรงเรียนมีรถตู้ไว้บริการรับ-ส่งนักเรียนมาโรงเรียน 
๗.๓  เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรและบริการแขกผู้มาเยือน 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 

 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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22.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 1, 2 
แผนงาน  งานระบบควบคุมภายใน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล,  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 48  บัญญัติไว้ว่า  “ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”  การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความม่ันใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มี คุณภาพ
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ  อีกทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น  งานบริหารทั่วไปจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 2.๒  เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3  เพ่ือรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 2.4  เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.5  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  และน าไปสู่การรับรองคุณภาพ
การศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
๑) นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒) บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      3.2  เชิงคุณภาพ 

๑) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒) สถานศึกษามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๓) สถานศึกษามีการรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๔) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๕) สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  และน าไปสู่การ
รับรองคุณภาพการศึกษา 
 
4. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ งานระบบประกันคุณภาพภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จในแต่ละมาตรฐานของโรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม 
1.2 คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายเสนอโครงการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1.3 จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๑.4 คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติงานใน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน 
1.5 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
1.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช 

เมษายน 65   
– 

มีนาคม 66 

นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล 
นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒.2 วางแผนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
๒.๓ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
2.4 สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

เมษายน 65 
– 

มีนาคม 66 

นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล 
นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 

กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน 
3.2 วางแผนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
3.๓ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 ตามวันและ
เวลาที่ก าหนด 
3.4 สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 

เมษายน 65   
– 

มีนาคม 66 

นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล 
นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   21,568.-     บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  8,432.-   บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ งานระบบประกันคุณภาพภายใน 
รายการค่าใช้จ่าย 
1.1 กระดาษ A4 
1.2 กระดาษขาว 210 แกรม 
๑.๓ รูปเล่มแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 
1.4 รูปเล่มรายงานการปฏิบัติงานประจ าปี 2565 

1,000.-   0.- 500.- 500.- 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑.5 รูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2566 - 2569)  
1.6 รูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปี 2565 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
รายการค่าใช้จ่าย 
2.1 อาหารว่าง 
2.2 อาหารเที่ยง 
2.๓ เอกสารประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.4 รูปเล่มรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน 

5,000.- 2,000.- 2,500.- 500.- 

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 
รายการค่าใช้จ่าย 
3.1 อาหารว่าง 
3.2 อาหารเที่ยง 
3.๓ เอกสารประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
3.4 รูปเล่มรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2566 

24,000.- 5,000.- 12,000.- 7,000.- 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1)  นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. การสังเกต 
2. ประเมินจากรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

2)  บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. การสังเกต 
2. ประเมินจากรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3)  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. การสังเกต 
2. ประเมินจากรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
4)  สถานศึกษามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. การสังเกต 
2. ประเมินจากรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

5)  สถานศึกษามีการรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

1. ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 

1. รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปี 

6)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ประเมินจากแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2566 

1. แผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2566 

7)  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินจากองค์กรภายนอก  และน าไปสู่การรับรอง
คุณภาพการศึกษา 

1. ประเมินจากรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ประเมินจากรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 

1. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
2. รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปี 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.๒ ผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7.3 รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 7.4 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผน
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

7.5 ความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  และน าไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
  
 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
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         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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23.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษาก าหนด ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอ ข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพโดยในส่วนของโรงเรียนขุน
ทะเลวิทยาคม  ได้จัดให้มีการด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วย
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการก าหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  

จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   โดย
มีกิจกรรมการประชุมสัมมนา คณะกรรมการเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
2.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน

ทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 
2.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.4  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ    
1)  เป็นการจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วยประธาน กรรมการที่เป็น

ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการที่เป็นผู้แทนครู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ  ที่เป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองท้องถิ่น กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน  จ านวน  9  คน  

3.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ  ด าเนินงานใน

โรงเรียน 
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 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สนับสนุนการด าเนินกิจการในโรงเรียน  ร่วมให้
ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่าง
กัน ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและ โรงเรียน เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อ 
 
4. การด าเนินงาน  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ค. 65 – มิ.ย. 66 นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   2,000.-  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   2,000.- บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-  บาท 
  

กิจกรรม รวม
งบประมาณ 

รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  1  การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครั้งที่ 1 

1,000.-  1,000.-  

กิจกรรมที่  ๒  การจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครั้งที่ ๒ 

1,000.-  1,000.-  

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ความเข้าใจของคณะกรรมการสถานศึกษา สังเกต/ประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกต/แบบประเมิน 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็น  
ระหว่างกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และบุคลากรทางการศึกษา 

7.2   การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียน อย่างมีประสิทธิผล  ตรงความ
ต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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24.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2, 6 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนเป็นยุคข้อมูลสารสนเทศ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเกือบทุกด้าน การศึกษาก็เช่นกันต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง กลุ่มงานส่งเสริมเทคโนโลยีถือว่า
มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปัจจุบันทางกลุ่มงานส่งเสริม
เทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติการดังกล่าวจ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ ความพร้อมและเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด า เนินการดังกล่าว และ
โดยเฉพาะในด้านส านักงานยังขาดอุปกรณ์จ าเป็นในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานเอกสารต่าง ๆ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ทางกลุ่มงานจึงขอจัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้

เต็มศักยภาพ 
2.3  เพ่ือให้โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

1)  ครูมีสื่อ ICT ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย คนละ 1 ชิ้น 
2)  นักเรียนใช้แหล่งค้นคว้าอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น 
3)  โรงเรียนมีการใช้การสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมมากขึ้น 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
1)  ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
2)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
3)  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมมากข้ึน 
4)  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดซื้อ พัฒนา วัสดุ/
อุปกรณ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.2 ด าเนินการตามค าสั่ง 
  ๑.๓ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  1.4 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

16 พฤษภาคม 2565 –     
31 มีนาคม 2566 

- นางสาวจิตรา  เภรีพาส 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   13,210.-  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   13,210.-   บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-      บาท 

 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดซื้อ พัฒนา วัสดุ/อุปกรณ์ 
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี 
รายการค่าใช้จ่าย 
1.1 เมาส์ (Optical Mouse) 
1.2 แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
1.3 กล่องพลาสติกใส/ทึบ ล้อเลื่อน 
1.4 ค่าต่ออายุโดเมนเนม (เว็บไซต์) 
1.5 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 

13,210.- - 10,000.- 3,210.- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือ วิธีวัด 
6.1  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6.2  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ 
6.3  โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

- แบบประเมิน 
- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

- การประเมิน 
- การส ารวจ 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้ 
7.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
7.3  สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาได้ 
 
 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวจิตรา  เภรีพาส) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดประกอบโครงการพัฒนางานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 
ที ่ รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 เมาส์ (Optical Mouse) 5 ตัว 300 1,500  
2 แป้นพิมพ์ (Keyboard) 5 ตัว 300 1,500  
3 กล่องพลาสติกใส/ทึบ ล้อเลื่อน 2 กล่อง 300 600  
4 ค่าต่ออายุโดเมนเนม (เว็บไซต์) 1 ปี 3,210 3,210  
5 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี 10,000 10,000  

รวมท้ังสิ้น 13,210  
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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25.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2, 4 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางนภวรรณ  คงอินทร์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในโรงเรียน ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคลกรภายในโรงเรียน อันได้แก่ บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนการสอน ครู อาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาต่าง ๆที่มีความรู้คามสามารถ และความช านาญ
การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะช่วยก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้น
การบริหารบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนควรมีการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นครูมือ
อาชีพจึงได้ท าขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ระดับสากล 
 
2.  วัตถุประสงค์  

๒.๑. เพ่ือสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและตรงกับความต้องการตามบริบทของโรงเรียน 
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมสอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ หรือตามความสนใจ  
๒.3  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย  
      3.1  เชิงปริมาณ  

 1)  ครูทุกคนเข้ารับการอบรมสอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ หรือตามความสนใจ  อย่างน้อย ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

1)  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ 
 
4.  กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อควรพัฒนา และความ
ต้องการของบุคลากร 
1.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม 
1.๓ ท าหนังสือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
1.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
1.5 สรุปผล  รายงานผล 

พ.ค. ๖5 – มี.ค. ๖6 นางนภวรรณ คงอินทร์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒.1 ประชุม วางแผน ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และบริบทของโรงเรียน 
2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2.๓ ด าเนินกิจกรรม 
2.4 สรุปผล  รายงานผล 

ธ.ค. ๖5 
 

นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๓.1 ประชุม วางแผน ออกแบบกิจกรรม 
๓.2 เตรียมงานและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
( กิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ, เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง ,
งานบ าเพ็ญกุศลศพ,เยี่ยมไข้ และอ่ืน ๆ ) 
๓.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
๓.๔ ด าเนินกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ 
๓.5 สรุปผล  รายงานผล 

พ.ค. ๖5 – มี.ค. ๖6 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมจ้างครูและบุคลากร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ส ารวจอัตรา และความต้องการบุคลากรในต าแหน่งที่
ขาด 
4.๒ สรรหาบุคลากร จัดท าประกาศรับสมัคร 
4.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
4.๔ สรุปผล  รายงานผล 

พ.ค. ๖5 – มี.ค. ๖6 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมครูดีศรีขุนทะเล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประชุม วางแผน ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูดีศรีขุน
ทะเล 
5.๓ ด าเนินกิจกรรม มอบเกียรติบัตรครูดีศรีขุนทะเล 
5.๔ สรุปผล  รายงานผล 

ก.พ. ๖6 นางนภวรรณ คงอินทร์ 

 
5. งบประมาณ  ทั้งหมด   302,000.-  บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน) 

5.1  จากเงินงบประมาณ   10,000.-     บาท 
5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  292,000.-   บาท 
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กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมสัมมนา (ค่าอาหาร 
ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร)  

4,500.- 4,500.-   

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมสัมมนา (ค่าอาหาร 
ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร) 

100,000.-  100,000.-  

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายุ
ราชการ, เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง, งานบ าเพ็ญกุศลศพ, 
เยี่ยมไข้ และอ่ืน ๆ) 

4,500.-  4,500.-  

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมจ้างครูและบุคลากร 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 
คน เดือนละ 16,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน 

192,000.-  192,000.-  

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมครูดีศรีขุนทะเล 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครูดีศรีขุนทะเล  
(ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่ากรอบใส่เกียรติบัตร) 

1,000.-  1,000.-  

 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑. ครูทุกคนเข้ารับการอบรมสอดคล้อง
กับหน้าที่ที่ปฏิบัติ หรือตามความสนใจ 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ตรวจสอบจากแบบส ารวจ ค าสั่ง 
แบบบันทึก และเกียรติบัตร  

๑.ทะเบียนการเข้าอบรม 
๒.แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
๓.แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒.ครูและบุคลากรของโรงเรียนมวีิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 

ตรวจสอบจากแบบส ารวจ ค าสั่ง 
แบบบันทึก และเกียรติบัตร 

๑. แบบส ารวจข้อมูลครู 
2. ทะเบียนครูรายบุคคล 
3. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  โรงเรียนมีบุลากรที่เพียงพอและตรงกับความต้องการตามบริบทของโรงเรียน 
7.2  ครูทุกคนเข้ารับการอบรมสอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ หรือตามความสนใจอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อ

ปีการศึกษา 
 ๗.3 ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ 
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    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางนภวรรณ  คงอินทร์) 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางนภวรรณ  คงอินทร์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
 
 
         ลงชื่อ  _________________________ 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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26.  ชื่องาน/โครงการ   โครงการสนับสนุนปัจจัยการบริหารสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์หรือนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์, นางสาวนภาพร  หนูสม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ 14  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  เป็นงานที่สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการใช้วัสดุส านักงาน  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ดังนั้น  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานที่ต้องใช้วัสดุส านักงาน  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของข้าราชการครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  รวมถึงงานบริการด้านการเงินและ
พัสดุแก่คณะครู  บุคลากร  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็ว  จ าเป็นต้องจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้างวัสดุ  
อุปกรณ์ส านักงาน  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้การได้ตลอดเวลา  และจัดท าเอกสารด้านการเงิน  พัสดุ  เพ่ือ
บริการแก่คณะครูและบุคลากรโดยทั่วถึงกัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล และ
กลุ่มบริหารงบประมาณมีวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน  ในการท างานต่าง ๆ  และท างานได้อย่างสะดวกและ
เพียงพอ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 ๒.๒  เพ่ือให้มีวัสดุในการด าเนินงานของงานของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
บริหารงบประมาณ  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 ๒.๓  เพ่ือให้ครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ  ได้รับการบ ารุงดูแลรักษา  สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
๑)  ข้าราชการครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหาร

งบประมาณ  ร้อยละ  ๙๕  มีวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน  ในการท างานอย่างสะดวกและเพียงพอ 
๒)  ข้าราชการครูและบุคลากรร้อยละ ๙๕ มีความสะดวกและพึงพอใจในการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ  

ของกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๓)  ครุภัณฑ์ส านักงานร้อยละ  ๘๕  ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
1)  ข้าราชการครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหาร

งบประมาณ  มีความสะดวกในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับการท างาน 
2)  ระบบงานการเงิน  บัญชี  และพัสดุของโรงเรียนด าเนินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  

และเป็นปัจจุบัน 
3)  ครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ ได้รับการซ่อมแซม  บ ารุง  รักษาสามารถใช้งานได้ สะดวก

ตลอดเวลา 
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4.  การด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  ๑  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๑.๑  ส ารวจความต้องการวัสดุส านักงาน 
  ๑.๒  จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 
  ๑.๓  เบิก-จา่ยวัสดุส านักงาน 
  ๑.๔  ประเมินผล 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖5 
ถึง 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖6 

นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
นางสาวนภาพร  หนูสม 
 

กิจกรรมที่ ๒  การบ ารุงดูแลรักษาครุภัณฑ์  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๒.๑  ส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องซ่อมแซม 
  ๒.๒  จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  ๒.๓  การใช้งานครุภัณฑ์ 
  ๒.๔  ประเมินผล   

๑๖ พ.ค. ๒๕๖5 
ถึง 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖6 

นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ 
นางสาวนภาพร  หนูสม 
 

 

5.  งบประมาณทั้งหมด  25,000.-  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 5.1  จากเงินงบประมาณ   25,000.-   บาท 
 5.2  จากเงินนอกงบประมาณ  0.-    บาท 
 

กิจกรรม 
รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่  ๑  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน  
รายการค่าใช้จ่าย 
๑.๑  วสัดุส านักงาน   

20,000.-    
 
20,000.- 

กิจกรรมที่ ๒  การบ ารุงดูแลรักษาครุภัณฑ์  
รายการค่าใช้จ่าย 
๒.๑  ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 
2.2  ค่าซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

5,000.-   
 
๓,000.- 

 
 
 

2,000.- 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ  ร้อยละ  
๙๕  มีวสัดุและอุปกรณ์ส านักงาน  ในการท างานต่าง ๆ   

๑.  ตรวจนับ/ตรวจสอบ
พัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง 
๒.  ตรวจนับพัสดุคงเหลือ 

๑.  แบบตรวจรับพัสดุ  
๒.  ใบเบิกพัสดุ 
๓.  ทะเบียนพัสดุ 

๒.  ข้าราชการครูและบุคลากร  ร้อยละ  ๙๕  มีความ
สะดวกและพึงพอใจในการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ  ของ
งานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

รายงานสรุปความพึงพอใจ 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากร 

แบบส ารวจความ 
พึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
๓.  ครุภัณฑ์ส านักงานร้อยละ  ๘๕  ได้รับการบ ารุงดูแล
รักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

รายงานสรุปผลการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

๑.  แบบสรุปผลการ 
     บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
๒.  ทะเบียนครุภัณฑ์ 

 
7.  ผลพลอยได้/ผลกระทบ 

๗.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหาร
งบประมาณ มีวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน  ในการท างานได้อย่างสะดวกและเพียงพอ   

๗.๒  มีวัสดุในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖5 

๗.๓  ครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ  ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
 
    ลงชื่อ  _________________________ 

(นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์) 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวนภาพร  หนูสม) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล) 

หัวหน้างานแผนงานผู้รับรองโครงการ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

         ลงชื่อ  _________________________ 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 


