
 



ก-1 
 

 

บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ    โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

ที ่      019/2565 วันที่   5 พฤษภาคม 2565 
เร่ือง   ใหความเห็นชอบในการอนุมัติ โครงการ ประจาํปการศึกษา 2565 
    

 

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
 

 ดวยกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ปการศึกษา 2565 จํานวน 48 โครงการ ทุกโครงการมีประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับ
นโยบาย/จุดเนน ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช แผนพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังความตองการของผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน  
 ในการนี้ กลุมงานบริหารงบประมาณ ไดขออนุมัติงบประมาณจากโรงเรียนเพ่ือดําเนินงาน
โครงการดังกลาว 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        (นางจินตนา  เพ็ชรคลาย) 
       หัวหนางานแผนงานและงบประมาณ 
 
      (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลยศิลป) 
                                          รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ  ความเห็นผูอํานวยการสถานศึกษา 
เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565   ทราบ 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565    เห็นชอบและอนุมัติ 
วันท่ี................................................... 
   
      
         (นายชลอ  ลาชโรจน)  (นายสมศักดิ์  คงแปน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
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คํานํา 

 โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565 เพ่ือใชเปนกรอบใน

การบริหารจัดการศึกษาปจจุบันโดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 เปนหลักใน

การดําเนินการซ่ึงไดระบุวัตถุประสงคไวในมาตรฐานตางๆ ใชเปนแนวทางของสถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีหลัก

ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางท่ีกําหนดการพัฒนา ดานผูเรียนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาไดตระหนักถึงความสําคัญในการใชจายงบประมาณของ

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ มุง ม่ันพัฒนาผู เรียนใหมีความรู

ความสามารถเต็มตามศักยภาพ จึงไดจัดทําโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 

ปของสถานศึกษา กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นโยบาย / 

จุดเนนรายละเอียดปรากฏในแผนปฏิบัติการนี้แลว  

โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําปดังกลาวจะเปนกรอบในการบริหารจัดการ

ขับเคลื่อนกลยุทธสูความสําเร็จโดยมีสาระสําคัญประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ

นโยบาย/จุดเนน ตัวชี้วัดโครงการ และกิจกรรมท่ีตอบสนองและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช แผนปฏิบัติการประจําปฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีจากความรวมมือของ

คณะกรรมการจัดทํา คุณครู และผูบริหารทุกทาน 

แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565 โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา ไดผานการประชุมแสดง

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา จึงขอขอบคุณ

ผูเก่ียวของไว ณ โอกาสนี้และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565 จะทําใหการ

ดําเนินงานตางๆ ภายในโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกันและนําโรงเรียนสูความเปนเลิศตอไป 

 

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
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สภาพปจจุบัน 

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา ตั้งอยูเลขท่ี 145 หมูท่ี 12 ตําบล หินตก อําเภอรอนพิบูลย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รหัสไปรษณีย 80350  

Websitehttp://www  keereerat.ac.th  Tel 075-497071 Fax  075-497166 

e-mail  keereeraj@hotmail.com  เปดสอนตั้งแตระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6 

 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งโรงเรียนตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2519 ครั้งแรกไดเปดทําการสอนแบบสหศึกษา 

จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 37 คน จําแนกตามเพศ ชาย 20 คน หญิง 17 คน เม่ือวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2519 มีนายโสภาค วิริโยธิน ตําแหนงอาจารย1 ระดับ 3 โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธรา

ภิวัฒก ดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา เปนคนแรกของโรงเรียน  

ปจจุบันมีนายสมศักดิ์ คงแปน ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

 

สัญลักษณประจําโรงเรียน 

ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษา  คือ รากฐานของชีวิต 

คําขวัญประจําโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเดน  เนนวินัย  ใฝคุณธรรม 

สีประจําโรงเรียน                 เขียว  -  เหลือง 

ความหมาย                       ความสดชื่น  เยือกเย็น  ม่ันคงประดุจดังสเีขียว                  

                                         มีคุณธรรมประจําใจ  ประดุจดังสีเหลือง 

เครื่องหมายประจําโรงเรียน วงกลมภายในมีรปูพระบรมธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบื้องหลังเปนรูปภูเขาอยูเหนืออักษรยอ ค.พ. 

พระบรมธาตุ หมายถึง การยึดม่ันในศาสนา 

                                                    ภูเขา หมายถึง ความเยือกเย็น แข็งแรง ม่ันคง                                     

 

สภาพการจัดการศึกษา                                              

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
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ภารกิจของโรงเรียน 

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนามีภารกิจในการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

1. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ม.1 – ม.6 กําหนดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาเปนการเฉพาะมี

จุดมุงหมายเพ่ือเปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนในระดับท่ี

สูงข้ึนไป 

2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี 2 ชวงชั้น คือ 

  มัธยมศึกษาตอนตน         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  -  3 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  -  6 

 

ผลการดําเนินงาน 

1.  ดานปริมาณ  

1.1 การรับนักเรียนโรงเรียนสามารถรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการเขา

มาเรียนไดทุกคน จํานวนนักเรียนรวมชั้นปท่ี 1 ถึง 6 ปการศึกษา 2562 รวม 228 คน ปการศึกษา 2563 

รวม 273 คน จํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.74 ปการศึกษา 2564 จํานวน 297 คน นักเรียนเพ่ิมข้ึน

คิดเปนรอยละ 8.79 ปการศึกษา 2565 จํานวน 361 คน นักเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.55  

1.2 การรับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาศึกษาตอ

เปนไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษา 2542  

1.3 นักเรียนไดรับทุนปจจัยพ้ืนฐาน 180 คน คิดเปน รอยละ 89.55 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนท้ังหมด (201 คน) 

1.4 นักเรียนไดรับทุนเสมอภาคทางการศึกษา 151 คน คิดเปน รอยละ 75.12 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนท้ังหมด (201 คน) 

1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําเร็จการศึกษา 53 คน สําเร็จการศึกษา รอยละ 100  

1.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สําเร็จการศึกษา 13 คน สําเร็จการศึกษา รอยละ 100 

 

2. ดานคุณภาพ 

2.1 จาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) เม่ือวันท่ี 19 – 21  พฤศจิกายน 
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2562 ภาพรวมโดยสรุปดานคุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี ดานกระบวนการบริหารจัดการ ระดับ

คุณภาพ ดีมาก ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีมาก  

2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ทางโรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหครูนํารูปแบบ

การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู

ดวยตนเอง เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และเรียนรูรวมกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

2.3 นักเรียนไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการมัธยมศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี ผลการแขงขัน    

ปการศึกษา 2560 – 2562 ดังตาราง 

ปการศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เกียรติบัตรเขารวม รวม 

2560 29 18 17 20 84 

2561 32 19 15 37 103 

2562 44 24 19 30 177 

 

2.4 นักเรียนไดเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ผลการแขงขันปการศึกษา     

2560 – 2562 ดังตาราง 

ปการศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

2560 2 0 0 2 

2561 4 0 0 4 

2562 5 0 1 6 

 

2.5 ปการศึกษา 2563 นักเรียนไดรับรางวัลการแขงขันระดับชาติ 3 รายการ 

2.6 ปการศึกษา 2563 ผูบริหาร ครู และสถานศึกษาไดรับรางวัล ระดับชาติ 3 รายการ 

2.7 ปการศึกษา 2563 ผูบริหาร คร ูและสถานศึกษาไดรับรางวัลวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศงานแขงขัน

ทักษะทางวิชาการมัธยมศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน 22 รายการ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  

ดานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

จุดเดน 

1. ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและชิ้นงาน  

2. ผูเรียนมีคุณธรรมมีความซ่ือสัตยมีระเบียบวินัยมีสัมมาคารวะ  

3. ผูเรียนรักษสิ่งแวดลอม รักในทองถ่ิน มีจิตอาสาดูแลสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  

4. ผูเรียนสวนใหญมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีราเริงแจมใส ไมเก่ียวของกับยาเสพติด  

5. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูบนความแตกตางท่ีหลากหลาย 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ผูเรียนควรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนในทุกกลุมสาระตลอดจนการวิเคราะหแกปญหา  

2. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนักเกินเกณฑ  

3. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในความกลาแสดงออก 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาส่ือนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

ผูเรียนไดคิดคนนวัตกรรมกับดักแมลงวันท่ีเปนประโยชนแกชุมชนไดอยางดี อยางไรก็ตามไมได

พัฒนาตอยอดไปสูรุนนอง ใหพัฒนาตอการใชใหเ พ่ิมประโยชนและการใชงานท่ีสะดวกมากข้ึน 

สถานศึกษาควรตอยอดนวัตกรรมเครื่องกับดักแมลงวันใหผูเรียนรุนตอไปไดพัฒนาและสามารถจําหนาย

ใหแกชุมชนท่ัวไป 

ดานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเดน  

1. สถานศึกษามีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคไวในแผนกลยุทธของ

สถานศึกษาอยางชัดเจน  

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดนิเทศครูอยางเปนระบบดวยการนิเทศภายในแบบคูสัญญา 

โดยใชเทคนิค 4 TO  

3. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมขวัญและ

กําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเปนประโยชนตอผูเรียนและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา เปนโรงเรยีนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. การสรางระบบประกันคุณภาพใหเขาใจในระบบครอบคลุมทุกสวนของสถานศึกษา 

2. การสรางเครือขายความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง 

ดานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จุดเดน  

1. ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดโดยจัดการเรียนรูในทฤษฎี Active Learning  

2. ครูไดใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนท้ังสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกหองเรียนจะมี

คอมพิวเตอรและเครื่องฉายภาพ อินเทอรเน็ต WiFi ใหผูเรียนมีความสนใจ และครูสะดวกใน

การหาขอมูล  

3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก ท้ังดานกายภาพ คือการจัดสภาพแวดลอมท่ี

สะอาด และเหมาะสมกับผูเรียน และดานสังคม ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนใหรูและความ

เอ็นดูเอาใจใสผูเรียน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน PLC การรวมกลุมจัดการ

ความรูของครูซ่ึงมีอยูในตัวบุคลากรครู หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน

องคกรสามารถเขาถึงความรูพัฒนาตนเอง (KM)  

5. ครูมีรปูแบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนท่ีใชระบบการนิเทศแบบคูสัญญา 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ครูสวนหนึ่งควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับบริบท

ของผูเรียนและครูควรนําแผนการสอนท่ีแกไขปรับปรุงแลว นําเสนอตอฝายวิชาการหรือ

ผูบริหารทุกครั้งกอนนําไปจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน  

2. ครสูวนหนึ่งจัดการเรียนการสอนท่ีประเมินผูเรียนไมสมํ่าเสมอไมสมํ่าเสมอ และการบันทึกผล

ผูเรียนในชั้นเรียนหลังการสอนท่ีไมตอบโจทยในการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง  

3. สถานศึกษาไมมีครูศิลปะ โดยอาศัยชั่วโมงวางของครูแตละคนสอนแทน ขาดแผนการจัดการ

เรียนการสอนในวิชาศิลปะ 
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ที่ โครงการ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น/ขอเพิ่ม รวม งบเขต เบิกจาย คงเหลือ

1 พัฒนาการเรียนการสอน 64,000 - 64,000 48,029 15,971

2 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 42,000 29,500 71,500 155,400 247,010 -20,110

3 นิเทศภายในแบบคูสัญญา - - -

4 การสรางขอสอบมาตรฐาน - - -

5 ประกันคุณภาพการศึกษา 1,000 - 1,000 640 360

6 พัฒนาศักยภาพครูดวยการสรางชุมชนฯ 1,000 - 1,000 1,000

7 สอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 18,000 - 18,000 6,000 12,000

8 เปดบานวิชาการ (Open House) 39,500 7,000 16,000 62,500 62,500

9 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 17,000 17,000 17,000

10 สงเสริมพัฒนาระบบ ICT ฯ 4,500 28,000 32,500 32,500

11 การอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 19,500 19,500 19,500

12 แนะแนวการศึกษาตอ 4,000 4,000 1,500 2,500

13 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูผูสอน 252,300 252,300 252,300 0

14 คลินิกคณิตศาสตร (Math Clinic) 4,000 4,000 4,000

15 คายคณิตศาสตร 6,000 6,000 6,000

16 พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรฯ 4,000 4,000 4,000

17 สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรฯ 5,000 5,000 1,200 3,800

ที่ โครงการ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น/ขอเพิ่ม รวม งบเขต เบิกจาย คงเหลือ

18 คายบูรณาการ STEM ศึกษา 1,000 2,000 5,000 8,000 8,000

19 สงเสริมความเปนเลิศทางภาษาอังกฤษ 4,000 6,000 10,000 10,000

20 Borrow for Learning 10,800 10,800 10,800

21 สงเสริมความเปนเลิศทางภาษาไทย 4,000 6,000 10,000 10,000

22 พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 4,000 6,000 10,000 1,528 8,472

23 สงเสริมความเปนเลิศทางสังคมศึกษาฯ - 2,000 2,000 2,000

24 งามอยางไทย “ไหวสวย” - -

25 พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะและ

ดนตรี

4,000 6,000 50,000 10,000 60,350 -350

26 สงเสริมสุขภาพตามอัตลักษณกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

4,000 61,700 15,000 80,700 80,700

27 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 4,000 6,000 10,000 10,000

28 บริหารงานพัสดุ 160,000 - 160,000 115,258 44,742

620,300 204,700 98,800 873,800 155,400 733,815 246,585

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ ปการศึกษา 2564 โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา (ขอมูล ณ 3 พฤษภาคม 2565)

กลุมงานบริหารวิชาการ

รวมงานวิชาการ
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กลุมงานกิจการนักเรียน

ที่ โครงการ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น รวม เบิกจาย คงเหลือ

29 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน - 28,000 28,000 28,000

30 สงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน - 22,400 22,400 22,400

31 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ม.ตน - 39,000 39,000 39,000

32 สงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยฯ 30000 30,000 30,000

30,000 89,400 119,400 119,400

กลุมงานบริหารงานบุคคล

ที่ โครงการ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น รวม

33 โครงการพัฒนาบุคลากร 93,000 93,000 54,300 38,700

34 การพัฒนาการบริหารงานบุคคล 7,000 7,000 9,340 -2,340

100,000 100,000 63,640 36,360

กลุมงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น รวม

35 งานสงเสริมความสัมพันธและบริการชุมชน - - 10,000 10,000 14,516 -4,516

36 งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 60,000 - 60,000 752,488 -692,488

37 งานประชาสัมพันธ 5,000 - 5,000 33,240 -28,240

38 งานพยาบาลและสงเสริมสุขภาวะฯ 5,000 - 5,000 27,610 -22,610

39 โครงการรักษปาตนน้ําปากพนังอยางยั่งยืน 6,600 18,400 25,000 2,250 22,750

76,600 18,400 10,000 105,000 830,104 -735,104

รวมงานกิจการนักเรียน

รวมงานบริหารงานบุคคล

รวมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

ที่ โครงการ อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น รวม งบเขต เบิกจาย คงเหลือ

40 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ - 540,935 540,935 540,935 0

41 บริหารงานสาธารณูปโภค 90,000 - 90,000 6,000 96,000 0

42 ซอมแซมพัสดุครุภัณฑ 30,000 - 30,000 13,400 16,600

43 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 5,000 - 5,000 5,000 0

44 บริหารงานแผนงานและงบประมาณ 15,000 - 15,000 22,000 -7,000

45 โครงการเด็กดีมีเงินออม 4,000 4,000 4,000

144,000 540,935 684,935 6,000 677,335 13,600

สรุปงบประมาณรายจาย ปการศึกษา 2564

ที่ กลุมงาน อุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป งบอื่น รวม งบเขต เบิกจาย คงเหลือ

1 กลุมงานบริหารวิชาการ 620,300 204,700 98,800 923,800 155,400 733,815 246,585

2 กลุมงานกิจการนักเรียน 30,000 89,400 119,400 0 119,400

3 กลุมงานบริหารงานบุคคล 100,000 100,000 63,640 36,360

4 กลุมงานบริหารทั่วไป 76,600 18,400 10,000 105,000 830,104 -735,104

5 กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 144,000 144,000 6,000 114,400 13,600

6 สํารองจาย 22,450 22,450

รวม 993,350 312,500 108,800 1,414,650 161,400 1,741,959 -319,159

7 คาหนังสือเรียน 289,685 289,685 292,180 -2,495

8 คาอุปกรณการเรียน 121,000 121,000 121,000 0

9 คาเครื่องแบบนักเรียน 130,250 130,250 130,250 0

รวมทั้งสิ้น 993,350 853,435 108,800 1,955,585 161,400 2,285,389 -321,654

รวมงานแผนงานและงบประมาณ
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งบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมปการศึกษา 2564 จาก สพฐ.  

1. ซอมปรับปรุงหลังคา 866,000 บาท 

2. โปรเจคเตอรหองวิทยาศาสตร 1 เครื่อง 27,700 บาท 

3. งบคาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต เดือนละ 2,000 บาท 

4. งบคาจางครูธุรการ เดือนละ 9,000 บาท 

5. งบคาจางครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เดือนละ 9,000 บาท 
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ขอมูลผูบริหาร 

1) ชื่อ – สกุล ผูบริหาร นายสมศักดิ์  คงแปน ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา  

วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา มารับตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งวันท่ี 28 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  จนถึง

ปจจุบัน เปนเวลา 2 ป 6 เดือน  

2) รองผูบริหาร(ท่ีไดรับแตงตั้ง) จํานวน 1 คน คือ นางสาวกัลยรัตน จิตตสํารวย 

3) รองผูบริหาร (ภายใน)  จํานวน  5  คน 

3.1 นางสาวสาริยา  ยอดวารี วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย 

รับผิดชอบกลุมบริหารวิชาการ โทรศัพท 090-702-8027 

3.2 นายไกรทิพย จิตอารีย วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา รับผิดชอบกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน โทรศัพท  097-194-7489  

3.3 วาท่ีรอยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา 

รับผิดชอบกลุมงานบริหารงานท่ัวไป โทรศัพท 098-057-7820  

3.4 นางของทิพย มีแกว วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาภาษาไทย 

รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล โทรศัพท 083-182-1356  

3.5 นางเพ็ญนภา  คูวิบูลยศิลป วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ

ประยุกต รับผิดชอบกลุมบริหารงานงบประมาณ โทรศัพท 085-723-8497  

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

      1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
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กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ปงบประมาณ 2565 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

วิสัยทัศนของโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

“ภายในปการศึกษา 2567 โรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กาวหนาดานเทคโนโลยี 

ผูเรียนมีคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจของโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือสรางคุณภาพทุนมนุษย 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมท่ีสอดคลองและรองรับ

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

4 .พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง มีคุณภาพ  

 5. สงเสริมสืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 

6. พัฒนาองคกรใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

ปรัชญาของโรงเรียน “การศึกษา  คือ รากฐานของชีวิต” 

คานิยม  “คีรีราษฎร รวมคิด  รวมทํา  มุงม่ันพัฒนา” 

เอกลักษณ  “คีรีราษฎรสะอาดทุกวัน” 

อัตลักษณ   “แตงกายดี มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ”  
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เปาประสงค  

1. ผูเรียนเปนคนดี ใฝเรียนรู  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 

ท่ี 21 

2.  ครูจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานตําแหนง 

และมาตรฐานวิชาชีพ 

 3.  โรงเรียนใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4.  โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ

นักเรียนใชในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 5.  โรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคมคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ และจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอ

การเรียนรูในทุกมิติ 

กลยุทธ 

1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตาม

มาตรฐานสากล 

2. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสรางองคการแหงการเรียนรู 

กลยุทธในการพัฒนาและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตาม

มาตรฐานสากล 

 ดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล (World  Citizen)  สงเสริมให

นักเรียนใฝเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง รักการอานและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  นักเรียนมี

ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสาม  คิดเปน ทํา

เปน แกปญหาได นักเรียนมีทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู

การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  และ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพ่ือเขาสูการแขงขัน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานการประเมินระดับชาติ อยูในระดับดีเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

 2) รอยละของนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในสถาบันท่ีมีชื่อเสียงในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน 

 3) โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน STEM เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4) นักเรียนรอยละ 80 สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียนและ

ชีวิตประจําวันได 

 5) นักเรียนรอยละ 10 สามารถเขาแขงขันระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และไดรับรางวัล 

 6) นักเรียนรอยละ 95 ใฝรู เรียนรูดวยตนเอง รักการอานและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

 7) นักเรียนรอยละ 90 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  ภาษา

ดิจิตอลและภาษาอ่ืนๆ ผานการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ  

 8) นักเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค และสามารถ

สรางนวัตกรรมใหมๆ คิดเปน ทําเปน แกปญหาได 

 9) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางตอเนื่อง 

 2. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

 ดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีคานิยมท่ีพึงประสงคเห็นแกประโยชนสวนรวม 

มีจิตสํานึก มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  สงเสริมและการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 กาวสู

ประเทศไทย 4.0 และ สงเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1) นักเรียนรอยละ 90  ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 

 2) นักเรียนรอยละ 100 มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีคานิยมท่ีพึงประสงคเห็นแกประโยชนสวนรวม มี

จิตสํานึก มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 3) โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและพัฒนาระบบใหไดมาตรฐาน 

 4) นักเรียนรอยละ 90 มีสุขภาวะอนามัยท่ีดีและไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 5) โรงเรียนจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของนักเรียน สงเสริมใหครูและนักเรียนไดออกกําลัง

กาย 

 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพและมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  ใหครูจัดการเรียนการสอนผานเทคโนโลยี
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สารสนเทศรวมท้ังใชสื่อ ICT และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู และสงเสริมใหครูและ

บุคลากรมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1) ครูไดรับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ จัดทําวิจัยพัฒนา และมีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 

 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพและมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษใหใชในการสื่อสารและใชสื่อ ICT

ในการจัดการเรียนการสอน 

 4) ครูจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน New Normal ผาน Google Apps 

 5)โรงเรียนจัดการอบรม/ประชุมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการอยาง

ตอเนื่อง 

 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและมี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสรางองคการแหงการเรยีนรู 

 ดําเนินการบริหารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  (good  governance)  พัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพการจัดการความรู (KM)  พัฒนาและจัดบริหารแหลงเรียนรูใหมี

คุณภาพเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบจัดการความรู  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พอเพียงในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1) โรงเรียนมีโครงสรางและมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเปนกลไกในการพัฒนา

โรงเรียนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ติดตาม ตรวจสอบและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของตามหลักการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

 3) โรงเรียนพัฒนาและจัดบริหารแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) โรงเรียนมีระบบจัดการความรู  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอเพียงในการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน สรางนวัตกรรมท่ีเปนเลิศ (Best  Practice) 
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จุดเนนการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา ปการศึกษา 2565 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะรักการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝเรียนรู แสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ

คิดวิเคราะห แกปญหา 

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดม่ันการปกครองใน

ระบบประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ 

เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 

6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียน

เปนสําคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี การวิจัย 

การสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริม

การพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

9. สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสวน 

วัฒนธรรมองคกร 

 โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาเปนองคกรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเนื่องนําองคความรู 

นวัตกรรม มาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหกาวหนาทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

การเมือง จึงมีวัฒนธรรมท่ีเข็มแข็งเปนไปตามอัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณขององคกร นําไปสูการ

พัฒนาอยางยั่งยืน เปนไปตามคานิยมขององคกร ดังนี้ 

 1. ความสุขในการทํางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนมุงเนนการทํางานใหมีความสุข  

มีความยิ้มแยมแจมใส ทํางานอยางมีเปาหมาย ภายใตกระบวนการท่ีถูกตอง  สงผลใหมีผลผลิตท่ีเปนเลิศ 
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 2. มีความรักในการทํางาน เปนเอกลักษณเดนของโรงเรียนท่ีครูและบุคลากรทุกคนมีความรัก 

ทุมเท เสียสละ มีวินัยในการทํางาน ภูมิใจงานท่ีทํา มุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและพรอมท่ีปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือความกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 3. ดูแลชวยเหลือในการทํางาน การทํางานของครูและบุคลากรเนนการทํางานเปนทีม เพ่ือใหทุก

คนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษา ขอแนะนําท่ีเกิดประโยชน แบบกัลยาณมิตรนําจุดเดนของแตละคน

มาพัฒนาคุณภาพของงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

 4. มีนวัตกรรมในการทํางาน ทุกคนในองคกรปฏิบัติงานโดยการใชองคความรู ประสบการณ 

แนวคิดตางๆ เทคโนโลยีใหมๆ มากําหนดเปนนวัตกรรมในการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะหลัก 

 เปนแนวทางท่ีทุกสวนในองคกร ตองนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนหลักในการทํางานท่ีไดปฏิบัติมา

อยางตอเนื่องและเปนสมรรถนะในการทํางานท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

 1. องคกรแหงการเรียนรู โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา เปนองคกรแหงการเรียนรูมีการนําองคความรู 

ท่ีผานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มาเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรท่ีสําคัญมีรูปแบบการจัดการความรู

ท่ีทุกคนไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง คือ การนิเทศภายใน นําไปสูชุมชนแหงการเรียนรู 

 2. การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การทํางานไดกําหนดเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน วัด

และประเมินได ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ ทุกคนรูและมุงม่ัน ในการทํางานใหเปนไปตามเปาหมายโดย

ใชกระบวนการและวิธีท่ีเปนไปตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

 3. มุงเนนนวัตกรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในการปฏิบัติงานมีการนํานวัตกรรมท่ีเกิดจาก

การศึกษาคนควา พัฒนาปรับปรุง โดยกระบวนการวิจัย จนเกิดเปนนวัตกรรม ในการทํางานสงผลใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. การทํางานเปนทีม โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาเนนการทํางานเปนทีม ภายใตความเชื่อท่ีวาทุก

คนมีศักยภาพในการทํางาน และใหทุกคนมีโอกาสในการทํางานอยางเต็มท่ีตามความถนัดและสนใจ โดย

การสนับสนุนดูแลจากครูท่ีมีประสบการณ และทุกคนมีความเชื่อม่ันยอมรับความคิดเห็น ในผูรวมงาน 

 5. บริการชุมชน โรงเรียนสรางความเข็มแข็งใหกับครูและนักเรียนดวยการพัฒนาชุมชนใหมีความ

เข็มแข็ง โดยการกําหนดใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบตางๆ ท้ังในหลักสูตร 

นอกหลักสูตร เพ่ือใหเกิดเครือขายทางการเรียนรูอยางยั่งยืน 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน. 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มี
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ 64,000 บาท 
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1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้จัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และจากสภาพแห่งความ
เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 คือการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษะอันพึงประสงค์เทียบเทียบมาตรฐานสากล ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบ
คุณภาพหรือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานสากล  

โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ส าคัญในหรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกต่อยอดจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มี
สมรรถนะ ทักษะความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน รักความเป็นไทย มี
ทักษะการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

จากแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดังกล่าว กลุ่มบริหารวิชาการได้มีโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล มีกิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การให้โอกาสนักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง (การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน) การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยสื่อ ICT การพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การวัดผลประเมินผล และการพัฒนางานทะเบียน
วัดผล 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการและ
นอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2565 ตามประกาศ
ระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน 
 2.  เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และเพ่ือเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวิธีการ
เรียนอย่างถูกต้อง 
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3.  เพ่ือให้ครูได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4.  เพ่ือให้ครูน าระบบการนิเทศภายในมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  เพ่ือให้ครูได้มีสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6.  เพ่ือบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
7.  เพ่ือจัดท าแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และ

แสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้บริหาร และผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการเรียน 
ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน 

8.  เพ่ือพัฒนางานทะเบียนวัดผลให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1. โรงเรียนรับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 
ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ห้องเรียน แยกเป็นแผนการเรียนวิทย์-คณิต และภาษา-
สังคม 
 2.  นักเรียนใหม่ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4  

3.  ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4.  ครูร้อยละ 90 สามารถน าระบบการนิเทศภายในมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ครูร้อยละ 90 สามารถใช้สื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
6.  ครูร้อยละ 100 ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 
7.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้ารับการวัดผลและประเมินผลประจ าภาคเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1.  รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  อย่างมีประสิทธิภาพตามข้ันตอนการรับนักเรียน 
2.  นักเรียนใหม่มี พ้ืนฐานความรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเรียนในปีการศึกษา 2565 และเรียนรู้การปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมและวิธีการเรียนไดอ้ย่างถูกต้อง 
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3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  นักเรียนร้อยละ ผ่านการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา  
5.  การด าเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียนวัดผล ด าเนินไปอย่างถูกต้องเป็นระเบียบและเป็น

ปัจจุบัน 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. จ านวนนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 มีจ านวนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน  
2. นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี 
3. ครนู าผลการติดตามการนิเทศไปการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  
4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน 
5. ผลการพัฒนาผู้เรียนประจ าภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 
 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 งานรับสมัครนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 งานสอนปรับพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 4 งานนิเทศภายใน 
กิจกรรมที่ 5 งานพัฒนาการเรียนรู้ด้วยใช้สื่อ 
ICT 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
9 มี.ค. – 17 พ.ค. 2565 
1 มิ.ย. 2565 
20 มี.ค.– 30 มิ.ย. 2565 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.2565 
 

  
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
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กิจกรรมที่ 6 งานพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
กิจกรรมที่ 7 งานวัดผลประเมินผล 
กิจกรรมที่ 8 งานทะเบียนวัดผล 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
ตลอดปีการศึกษา 2565
ตลอดปีการศึกษา 2565 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
 
นางจินตนา  สนทะมิโน 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
1 มิ.ย. 65- 30 มี.ค.66 
 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

4. แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มี.ค.66 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 
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6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 งานรับสมัครนักเรียน 
     1)  รับสมัครนักเรียน  
     2)  รายงานการรับสมัคร 
     3)  รับมอบตัวการเป็นนักเรียน 
     4)  จัดการเรียนปรับพ้ืนฐาน 
     5)  ลงทะเบียนเรียน 
     6)  ปฐมนิเทศ 

 
9 มี.ค. – 17 พ.ค. 2565 
 
 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 งานสอนปรับพื้นฐาน 
       1)  ประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน      
       2)  จัดท าหลักสูตรการสอนแต่ละวิชา 
       3)  จัดท าสื่อและอุปกรณ์การสอน 
       4)  ด าเนินการสอนตามจ านวนวันที่
ก าหนด 
       5)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

17 พ.ค. 2565 
 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาหลักสูตร 
     1)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
     2)  จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ พร้อมค าสั่ง    
     3)  จัดตารางเรียน ตารางสอน  
     4)  จัดท าค าสั่งมอบหมายรายวิชาที่สอน 
     5)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

20 มี.ค.– 30 มิ.ย. 2565 นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข  
และคณะ 
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6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ (ต่อ) 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 งานนิเทศภายใน 
      1)  ประชุมวางแผนด าเนินการและสร้าง
ความตระหนัก 
     2)  มอบหมายให้ครูด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3)  นิเทศก ากับติดตาม  

ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 งานพัฒนาการเรียนรู้ด้วยใช้
สื่อ ICT 
    1)  ประชุมวางแผนด าเนินการด าเนินงาน      
    2)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ICT ให้กลุ่มสาระที่
จ าเป็น 
    3)  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ICT  
    4)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 งานพัฒนาเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ต 
     1)  ส ารวจระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      
     2)  จัดซื้อและติดตั้งในส่วนที่ยังไม่มี 
     3)  ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย 
     4)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 7 งานวัดผลประเมินผล 
       1)  ส ารวจสมุด ปพ. และวัสดุที่จ าเป็น 
       2)  จัดท าแบบฟอร์ม 
       3)  มอบหมายให้ครูด าเนินการวัดผล
ประเมินผลกลางภาค ปลายภาค 
       4)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นางจินตนา  สนทะมิโน 
และคณะ 
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6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ (ต่อ) 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8 งานทะเบียนวัดผล 
       1)  พัฒนาระบบโปรแกรมทะเบียน
วัดผล SGS พร้อมอบรมครูการใช้โปรแกรม 
       2)  จัดท าข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียน
นักเรียน นักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก จัด
ท าปพ.1 ปพ.2 เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรและ
ระบบ DMC 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
1 มิ.ย 65 .- 30 มี.ค. 66 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

4. แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มี.ค.2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 งานรับสมัครนักเรียน 2,000 - - 2,000 
กิจกรรมที่ 2 งานสอนปรับพ้ืนฐาน - - - - 
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาหลักสูตร 1,000 - - 1,000 
กิจกรรมที่ 4 งานนิเทศภายใน - - - - 
กิจกรรมที่ 5 งานพัฒนาการเรียนรู้ด้วยใช้สื่อ ICT 50,000 

 
- - 50,000 

 
กิจกรรมที่ 6 งานพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4,000 - - 4,000 
กิจกรรมที่ 7 งานวัดผลประเมินผล - - - - 
กิจกรรมที่ 8 งานทะเบียนวัดผล 7,000 - - 7,000 
รวมทั้งสิ้น  64,000 - - 64,000 
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8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน 2 ผืน 1,000 2,000 
2 โปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 20,000 20,000 
3 หมึกพิมพ์และกระดาษไขเครื่องโรเนียว 10 ชุด 30,000 30,000 
4 ค่าปรับปรุงอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ - - 4,000 
5 ปพ.1 และ ปพ.2 - - 2,000 
6 หมึกพิมพ์งานทะเบียนและงานวิชาการ - - 5,000 
7 จัดท าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 10 เล่ม 1,000 1,000 

รวม 64,000 
 
9.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 งานรับสมัครนักเรียน จ านวนนักเรียน แบบบันทึก 
กิจกรรมที่ 2 งานสอนปรับพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวิเคราะห์ผลการสอบ 
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา 

ฉบับปรับปรุง 2560 
ใช้ปีการศึกษา 252565 

แบบบันทึก 

กิจกรรมที่ 4 งานนิเทศภายใน ผลการสอน - แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 5 งานพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
ICT 

ผลการสอน - แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 6 งานพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ความสะดวกในการใช้ - แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 7 งานวัดผลประเมินผล การสอบกลางภาค  
การสอบปลายภาค 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรมที่ 8 งานทะเบียนวัดผล ทะเบียนนักเรียน 
SGS และ DMC 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
             10.1  นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนและสังคมใหม่ได้ สามารถปรับความรู้พ้ืนฐานใน
ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 ได ้

  10.2  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเต็มประสิทธิภาพ 
             10.3  ครูได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             10.4  ครูน าระบบการนิเทศภายในมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             10.5  ครูได้ใช้สื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
             10.6  การบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
             10.7  งานวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
             10.8  งานทะเบียนวัดผลมีประสิทธิภาพ 
 
 
     ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน. 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 73,000 บาท 
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1.หลักการและเหตุผล 
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้ด าเนินการเพ่ือสนอง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  ในด้านการระดมทรัพยากรและหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติเพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะและพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต จึงมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  โดยการ
มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับโรงเรียนต่าง ๆ และคัดเลือกนักเรียนที่เก่ง ในวิชาหรือด้านต่าง ๆ น ามา
พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความเป็นเลิศและส่งเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ  อีกประการหนึ่งทางโรงเรียน
จะได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  
          2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
          3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
          4.  เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเรียนตัวอย่างด้านการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะและ
มีความเป็นผู้น าด้านประชาธิปไตย 
          5.  เพ่ือให้นักเรียนชั้น ม.4-6 ได้แสดงความมีจิตอาสา รับผิดชอบ ดูแลโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นเลิศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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          2.  มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีทุกระดับชั้น ระดับชั้นละ 5 คน นักเรียนประพฤติดี ห้องละ 2 
คน นักเรียนมีจิตสาธารณะ ห้องละ 2 คน และกรรมการสภานักเรียนทุกคน 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
         1.  ครูสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน 
         2.  ครูสามารถปลูกฝังนักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีความ
มุ่งม่ันในการเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
        3.  โรงเรียนจะได้มีต้นแบบในการปฏิบัติของนักเรียนเพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนในอนาคต 

3.  นักเรียนชั้น ม.4-6 มีจิตอาสา รับผิดชอบ ดูแลโรงเรียนในด้านต่าง ๆ และได้เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมด้านวิชาการ 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
2. เกียรติบัตร 
3. ผลงานกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมที ่2 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 

 
 
ตลอดภาคเรียนที่ 1/2565 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

  
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
1 มิ.ย. 65 - 30 มี.ค.66 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

4. แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

 
30 มี.ค.65 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
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ปรับปรุงแก้ไข และคณะ 
 
 
6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1.  ประชุมครูเรื่องรายการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

2.  นิเทศติดตามเรื่องการคัดเลือกนักเรียน
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  

3.  วางแผนการจัดตารางการฝึกซ้อมร่วมกับ
กลุ่มสาระต่าง ๆ  

4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูฝึกซ้อมนักเรียน
เพ่ือเตรียมตัวแข่งขัน 

5.  นิเทศติดตามเรื่องปัญหาการฝึกซ้อมและ
คุณภาพนักเรียน 

6.  เตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 

 
ตลอดภาคเรียนที่ 1/2565 
 
 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

กิจกรรมที่  2  งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
นักเรียนด้านการเรียนดี ประพฤติดี  มีจิต
สาธารณะ และเป็นผู้น าประชาธิปไตย  
   2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพนักเรียน 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาคุณภาพ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 
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นักเรียน นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 
1. นักเรียน ม.4-6 ท ากิจกรรมจิตอาสา 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
30 มี.ค.66 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

4. แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มี.ค.66 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ - 63,000 - 63,000 
กิจกรรมที่ 2 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ - 7,000 - 7,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 - 3,000 - 3,000 
รวมทั้งสิ้น - 73,000 - 73,000 
 
 
8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน 3 วัน - 63,000 
2 ค่าจัดท าเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา - - 7,000 
3 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 - 3,000 3,000 

รวม  73,000 
 
 
 
 
 
9.  การวัดผลประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งทักษะทางวิชาการ 
 

ผลการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  

1. แบบสรุปผล 
2. แบบวิเคราะห์ผล 
3. รายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

แบบวิเคราะห์ผล 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

แบบวิเคราะห์ผล 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
             10.1   ครูได้พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพท้ังด้านความรู้และคุณธรรม 
             10.2   โรงเรียนได้มีนักเรียนต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนานักเรียนในอนาคต 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

โครงการ นิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
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ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน. 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มี

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ - 

 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   และโรงเรียนได้
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพดีที่สุดครอบคลุมทุกด้านคือ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข และมี
สมรรถภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่
สอดคล้ องกับหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  พุทธศั กราช  2551 น โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และความต้องการของชุมชน แต่ในปีการศึกษาที่
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ผ่านมานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ของการประเมินของส านักงานมาตรฐานการศึกษา  (สมศ.) และผลการสอบ  O-NET ต่ ากว่าเกณฑ์
การวัดผลระดับชาติ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้นอย่างถาวรและยั่งยืน โดยการน ารูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญามาพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพราะการนิเทศแบบนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนที่เป็นคู่สัญญาจะได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ท าให้
ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาในการจัดการศึกษา และร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
          3.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

1. ครูสามารถน าระบบการนิเทศแบบคู่สัญญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
      1.  ครูมีความรู้ความสามารถในการน ารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. บันทึกการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจ 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
5. วิธีการด าเนินการ 
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ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
   ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการนิเทศ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
30 มี.ค.65 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

30 มี.ค.65  
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
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ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
   1. จัดท าคู่มือการนิเทศแบบคู่สัญญา 
   2. ประชุมครูเพ่ือสร้างความตระหนักและ
มอบคู่มือการนิเทศแบบคู่สัญญา 
   3. จัดคู่นิเทศแบบคู่สัญญา   
   4. สนับสนุนให้ครูคู่นิเทศแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ก่อนสอนหรือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้   
   5. ครูคู่นิเทศปฏิบัติการสอนและสังเกต
การสอน 
   6. คู่นิเทศประเมินผลการสอน 
   7. สนับสนุนให้ครูน าผลการนิเทศการสอน
มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
   8. กรรมการนิเทศ ผู้บริหาร หรือวิชาการ
นิเทศ ก ากับติดตามเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 

 
พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 
 
พ.ค. 2565 
มิ.ย. 2565 
 
 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
มิ.ย. 2565-ก.พ. 2566 
มิ.ย. 2565-ก.พ. 2566 
 
มิ.ย. 2565-ก.พ. 2566 
 

  
 
 
 
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการนิเทศ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
30 มี.ค.66 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มี.ค.66 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

 
 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา 

- 
 

- - - 

 
8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 

1 ค่าเอกสาร 30 ชุด - - 
รวม - - 

 
9.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1  การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        10.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
        10.2  ครูได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ  
 

    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

โครงการ การสร้างข้อสอบมาตรฐาน 
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ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน. 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มี

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ - 

 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   และโรงเรียนได้
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพดีที่สุดครอบคลุมทุกด้านคือ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข และมี
สมรรถภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่
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สอดคล้ องกับหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  พุทธศั กราช  2551 น โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และความต้องการของชุมชน แต่ในปีการศึกษาที่
ผ่านมานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ของการประเมินของส านักงานมาตรฐานการศึกษา  (สมศ.) และผลการสอบ  O-NET ต่ ากว่าเกณฑ์
การวัดผลระดับชาติ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้นอย่างถาวรและยั่งยืน โดยการน ารูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญามาพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพราะการนิเทศแบบนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ
ครูในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนที่เป็นคู่สัญญาจะได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ท าให้
ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาในการจัดการศึกษา และร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
          3.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนางานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

ครูสามารถพัฒนาข้อสอบสู่มาตรฐาน ร้อยละ  90 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
      ครูมีความรู้ความสามารถในการออกข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและทดสอบนักเรียนได้
อย่างเที่ยงตรง 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. บันทึกการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจ 
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
   1. จัดท าคู่มือการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
   2. ประชุมครูเพ่ือสร้างความตระหนักและมอบ
คู่มือการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
   3. จัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
   4. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
   5. ทดลองใช้ 
   6. วิเคราะห์ผล ปรับปรุงพัฒนา 

 
สอบกลางเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

  
นางสาวสาริยา ยอดวารี 
และครูประจ าวิชาทุกคน 
 
  

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล 
     ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
มี.ค. 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
มี.ค. 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดท า
ข้อสอบมาตรฐาน 

- 
 

- - - 
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7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/

หน่วย 
งบประมาณ 

- - - - - 
รวม - - 

 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1  การจัดท าข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบมาตรฐาน แบบสอบถาม 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       9.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
       9.2  ครูได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพ  
     
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 

โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อที่  4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มี

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ข้อที่  3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางจินตนา  สนทะมิโน และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,000 บาท 
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1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 

พุทธศักราช 2545  มาตรา 9 (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ดังนั้นโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดให้มี
งานประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน         

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2   เพ่ือน าผลการประเมินเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3.  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้หน่วยงานภายนอก/ชุมชนรับทราบ 
 

3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 90  

2. สถานศึกษามีรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษาละ  10  เล่ม เพ่ือ
เผยแพร่ต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
         1. สถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาองค์กรเพ่ือให้การบริหารงานได้ตรงตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
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5. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางจินตนา  สนทะมิโน 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
     1. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือประกัน
คุณภาพภายใน 
     3. ประชุมครูเพ่ือรับทราบแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามา
วิเคราะห์ผล 
     4. เก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
     5. วิเคราะห์ผล และสรุปผลการประเมิน 
     6.  จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
พ.ค. 2565 

 
พ.ค. 2565 

 
พ.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

  
 
 
 
 
นางจินตนา  สนทะมิโน 
และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
      1.  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 2566 

 นางจินตนา  สนทะมิโน 
และคณะ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
      1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข 

 
มี.ค. 2566 

 
นางจินตนา  สนทะมิโน 
และคณะ 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 1,000 - - 1,000 
รวม 1,000 - - 1,000 
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7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม 10 ชุด - 1,000 

รวม - 1,000 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1  การประกันคุณภาพภายใน SAR แบบบันทึก 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        9.1  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับส านักงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
        9.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
 
     ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
            (นางจินตนา  สนทะมิโน) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพครูด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน         มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัดที่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,000 บาท 
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1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545

มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด
การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้อง
แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกัน
ท างาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็น
ผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง 
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการ
ท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาโดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ

ผู้เรียน 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
          1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 และมีความรู้เรื่องกระบวนการการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
         1. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ (PLC) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และเกิดคุณภาพต่อ
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
  2. นักเรียนทุกคนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จาก
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1.  บันทึกการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2.  Logbook เป็นรายบุคคล 
3.  ผลการพัฒนาผู้เรียน 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์  
และคณะ  

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.  ประชุมครูท าความเข้าใจการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

- การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
- การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน  

 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

  
 
นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
     2. การถอดบทเรียน 

 
มี.ค. 2566 

 
นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. ครูรายงานผลการด าเนินการตาม 

 
มี.ค. 2566 

 
นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์  
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กระบวนการ PLC พร้อม Logbook เป็น 
รายบุคคล 
 2. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ 
ขับเคลื่อนกระบวนการPLC 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

1,000 
 

- - 1,000 
 

รวมทั้งสิ้น 1,000 - - 1,000 
 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระฯ - 1,000 

รวม  1,000 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

ผลการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

1. แบบสรุปผล 
2. แบบวิเคราะห์ผล 
3. รายงานผลการด าเนินการ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 ครูมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างแข็งขัน 
9.2 ครูเกิดพลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของ

ตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ 
9.3 ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น 

ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อ
การเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป 
 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ สอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัด 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ 18,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22, 23, 24 และ มาตรา 26 ได้
ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีความรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้   เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมี
การประเมินผู้ เรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบกับ
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาโดยการ ใช้กระบวนการวิจัยการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาในปัจจุบันผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงพัฒนา ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจัดโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบ 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียน  
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 60  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพัฒนาท าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
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1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.  ประชุมครูท าความเข้าใจ 
2.  วางแผนและสร้างปฏิทินจัดสอนเสริม

นักเรียนชั้น ม.6 
3. ครูรายวิชาหลักจัดท าโครงการสอนเสริม

ในรายวิชาของตนเอง 
4. สอนเสริมในตารางเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 
5. สอนเสริมในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 

น. ของทุกๆ สัปดาห์ หรือช่วงปิดเทอม 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

  
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามการสอนเสริม 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผล 

 
มี.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
มี.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

18,000 
 

-  18,000 
 

รวมทั้งสิ้น 18,000   18,000 
 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าตอบแทนสอนเสริมเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 ชั่วโมง  

30 สัปดาห ์ 600 18,000 

รวม  18,000 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ 

1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเข้าใจในการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีที่เรียนต่อทุกคน 
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    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
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ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 39,500 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบ
และหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตาม
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จุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้  

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีการหนึ่ง 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการคิดเพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ  ในการผลิตผลงาน
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ และน าผลงานมาแสดง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันระหว่างนักเรียน ครู และ
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่สังคม 4.0  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการท่ีตัวเองถนัดและสนใจ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากงานที่นักเรียนสร้างขึ้นและน าไปแสดงผลงาน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้มาแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน  
 4. เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

5. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเข้ามาทดสอบวัดความรู้และชิงทุนการศึกษา
ตามกิจกรรมคนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา   

6. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเพ่ิมจ านวนนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป  
 

3.  เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  จัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
  2. นักเรียนและครูน าผลงานมาแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3. จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการในโรงเรียน 1 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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  1. นักเรียนมีทักษะในการการผลิตชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 80 

3. นักเรียนมีผลงานมาแสดงและจ าหน่าย ร้อยละ 80 
  4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1.  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
2.  ผลการสอบวัดความรู้คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา 
3.  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 สอบวัดความรู้คนเก่งคีรีราษฎร์
พัฒนา 
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ  

 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
มกราคม 2566 
 
มกราคม 2566 
มกราคม 2566 

  
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
มีนาคม 2566 
 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข 

 
มีนาคม 2566 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
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ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
       1)  นักเรียนเลือกกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามความถนัดของตนเอง เลือกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       2)  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือรองรับการประเมิน 2/252565 
     3)  สร้างชิ้นงาน ผลงานของกลุ่มสาระ 
     4)  แสดงผลงานนิทรรศการ ในงานเปิด
บ้านวิชาการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 สอบวัดความรู้คนเก่งคีรีราษฎร์
พัฒนา 
      1)  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปตาม
โรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกับการแนะแนวสัญจร 
     2)  รับสมัครนักเรียน ป.6 ในเขตอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์    
     3)  จัดสอบวัดความรู้ 
     4)  ประกาศผลสอบ มอบรางวัล
ทุนการศึกษา วันเปิดบ้านวิชาการ 

มกราคม 2566 
 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

 
 
 
 
6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ (ต่อ) 
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ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
     1)  ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันไปตาม
โรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกับการแนะแนวสัญจร 
     2)  รับสมัครนักเรียน ป.6 ในเขตอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ และนักเรียน ม.1-3    
     3)  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
     4)  ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล 

มกราคม 2566 
 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ   
     1)  ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันไปตาม
โรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกับการแนะแนวสัญจร 
     2)  นักเรียนทุกคนเตรียมผลงาน ชินงาน 
พร้อมของที่จะขายในวันเปิดบ้านวิชาการ    
     3)  จัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ   

     4)  มอบรางวัลนิทรรศการดีเด่น      

มกราคม 2566 
 

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
30 มี.ค. 2566 
 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

4. แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
     1.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มี.ค. 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง - 4,000 - 4,000 
กิจกรรมที่ 2 สอบวัดความรู้คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา - 10,000 - 10,000 
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ - 12,000 - 12,000 
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ  - 13,500 - 13,500 
รวมทั้งสิ้น - 39,500 - 39,500 
 
8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  8 กลุ่มสาระ 500 4,000 
2 รางวัลสอบวัดความรู้คนเก่งคีรีราษฎร์

พัฒนา 
 8,000 8,000 

3 อาหารกรรมการคุมสอบ  20 คน 50 บาท 1,000 
4 เอกสารการจัดสอบคนเก่ง 200 ชุด 1,000 1,000 
5 วัสดุอุปกรณ์จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 1,500 12,000 
6 วัสดุอุปกรณ์นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ   12,000 12,000 
7 ไวนิลกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 1 อัน 1,500 1,500 

รวม  39,500 
 
9.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
รายงานผลการด าเนินการ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 สอบวัดความรู้คนเก่งคีรีราษฎร์
พัฒนา 

ผลสอบวัดความรู้ รายงานผลการด าเนินการ 
การสอบวัดความรู้ 

กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรม รายงานผลการด าเนินการ 
การแข่งขันทักษะทาง
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วิชาการ 
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ  การเข้าร่วมกิจกรรม รายงานผลการด าเนินการ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

10.1 นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการท่ีตัวเองถนัดและสนใจ 
10.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากงานที่นักเรียนสร้างขึ้นและน าไปแสดงผลงาน 

 10.3 หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
10.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเข้ามาทดสอบวัดความรู้และชิงทุนการศึกษาตาม

กิจกรรมคนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา   
10.5 นักเรียนเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10.6 สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเพ่ิมจ านวนนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป  

 
 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 

โครงการ ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1 พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยทาง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาตระหนักถึงความส าคัญด้านการศึกษา มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากล 
และทักษะชีวิตผ่านโครงงานและปัญหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม  

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจึงได้มีการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง 
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ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง 
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ ยั ง
เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กล้า
แสดงออก มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และน าความรู้ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ รู้จักการท างานอย่างมีระบบ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้เหตุผลและท างานอย่างมีข้ันตอนด้วยหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา และการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา

ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันได้ 

2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาสู่การเกิดทักษะความเข้าใจจากสถานที่
จริง และน าความรู้มาประยุกต์เข้ากับชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1.  การเข้าร่วมทัศนศึกษาของนักเรียน 
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2.  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของนักเรียน 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การทัศนศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  ประชุมครูท าความเข้าใจ 
2.  วางแผน ส ารวจ ติดต่อประสานงานกับ

สถานที่ที่ต้องการ 
3.  จัดเตรียมเอกสารการทัศนศึกษา 
4.  น านักเรียนออกทัศนศึกษา  

 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

  
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามการทัศนศึกษา 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
มีนาคม 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
มีนาคม 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินอ่ืน ๆ รวม 



50 
 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1 การทัศนศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- 20,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 
 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าอาหารของนักเรียน คนละ 50 บาท 100 คน 50 บาท 5,000 
2 ค่าเดินทางของนักเรียน คนละ 150 บาท 100 คน 150 บาท 15,000 

รวม  20,000 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1 นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีบุคลิกภาพของการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้นักเรียนเกิด
ความเพลิดเพลิน สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้
ร่วมกัน 

9.2  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนสู่การเกิดทักษะความเข้าใจจากสถานที่จริง
และน าความรู้มาประยุกต์เข้ากับชีวิตประจ าวัน 

9.3  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
9.4  นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 
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ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัด 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ 4,100 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 , 23, 24 และ มาตรา 26 ได้
ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีความรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้   เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมี
การประเมินผู้ เรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
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ตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาโดยการ ใช้กระบวนการวิจัยการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาในปัจจุบันผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงพัฒนา ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจัดโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
2. เพ่ือส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และอ านวยความสะดวกในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 80  เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) เฉลี่ยตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคนได้รับการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และอ านวยความ
สะดวกในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6   
 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1.  การเข้าทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
2.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
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5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน สนามสอบโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

1.  ประชุมครูท าความเข้าใจ 
2.  วางแผนและสร้างปฏิทินจัดสอนเสริม

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
3. ครูรายวิชาหลักจัดท าโครงการสอนเสริม

ในรายวิชาของตนเอง 
4. สอนเสริมและติวเข้ม ในช่วงใกล้สอบ 
5. อ านวยความสะดวกให้นักเรียนในวันที่มี

สอบ 

 
 

ภาคเรียนที่ 2/2565 
 
 

  
 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามการสอนเสริม 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผล 

 
มี.ค. 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
มี.ค. 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินอ่ืน ๆ รวม 
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อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน สนามสอบโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

- 
 

- 4,100 
 

4,100 
 

รวมทั้งสิ้น - - 4,100 4,100 
 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าอาหารเลี้ยงนักเรียน ม.3 42 คน 50 2,100 
2 ค่าเหมารถรับส่ง นักเรียน ม.6 2 วัน 1,000 2,000 

รวม  4,100 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน สนามสอบโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

การเข้าสอบ 
ผลการทดสอบ 

1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ส่วนใหญ่เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคนได้รับการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และอ านวยความ
สะดวกในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6   
 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 
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ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 



57 
 

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวชี้วัด 1.1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือสร้าง
คุณภาพทุนมนุษย์ 
ข้อที่ 4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 45,500 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจ าต าบลจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการ
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เรียนรู้ นวัตกรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถึงการลดบทบาทของครูในชั้นเรียน
จากผู้สอนเพียง อย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
ดังนั้น โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการขึ้น เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสารเพือ่การเรียนรู้และการบริหารจัดการระบบ  ICT  
2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยระบบ ICT 
2.3  เพ่ือส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet  เพ่ือการเรียนรู้ของครู นักเรียนและการ

บริหารจัดการ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   25 คน 
 นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  จ านวน 365 คน 
   รวม 390 คน 
  
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามีสื่อทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้เรียน 
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4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.1 โรงเรียนมสีื่อเทคโนโลยี การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

และสนองความต้องการของผู้เรียน 
4.2 นักเรียนมีความรู้ และพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3 นักเรียนโรงเรียนทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ต

ได้ 
5. วิธีด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

1.2 ประชุมปรึกษา วางแผน ด าเนินการ 
1.3 จัดท าโครงการฯ น าเสนอขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 65 
6 พ.ค. 2565 

นางสาวพิชญสุดา  
ทองค า 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
2.1 วางแผนการด าเนินงาน  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  
2.3 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
2.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ส.ค. 2565 
 

นางสาวพิชญสุดา  
ทองค า 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ  

ก.พ. 2566 นางสาวพิชญสุดา  
ทองค า 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
4.1 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
และรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

มี.ค. 2566 นางสาวพิชญสุดา  
ทองค า 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 
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กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT 4,500 41,000 - 45,500 
รวมทั้งสิ้น 4,500 41,000 - 45,500 

 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าอาหารของนักเรียน คนละ 60 บาท 200 คน 60 12,000 
2 ค่าเดินทางของนักเรียน คนละ 100 บาท 200 คน 100 20,000 
3 ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม 1 ชุด 6,500 6,500 
4 ค่าของรางวัล 20 ชุด 350 7,000 

รวม 45,500 

 
8. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 โรงเรียนมสีื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร

เพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป ประเมินความพึงพอใจ 

2 นักเรียนมีความรู้ และพึงพอใจในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

3 นักเรียนโรงเรียนทุกคน สามารถ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และ
สื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ตได้ 

ร้อยละ 100 สอบถาม 
สังเกต 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และสนองความต้องการของผู้เรียน 
 9.2 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.3 นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตได้ 
 9.4 ครูสามารถติดต่อสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได 
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     ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
            (นางสาวพิชญสุดา  ทองค า) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
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สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 21,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม 
ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีซึ่งถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับ คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย
การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 การเข้าค่ายลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ
มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ
เพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ. กล่าวถึง
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การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญ
ต่อผู้เรียนที่สามารถพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการน านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โดยมีครูผู้ก ากับ ครูผู้ช่วยผู้ก ากับ เป็นผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในแต่ละฐานให้กับลูกเสือและเนตรนารี เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 
ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีใน

หมู่คณะ 
3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
4. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้

เพ่ิมเติม 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ร้อยละ 100 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ น าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้      
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1.  ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี ปีละ 1 ครั้ง 

2.  ลูกเสือ – เนตรนารี มีวินัย มีคุณธรรม รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
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     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์  
และคณะ 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

1.  ประชุมครูท าความเข้าใจ 
2.  วางแผน ส ารวจ ติดต่อประสานงานกับ

สถานที่ที่ต้องการ 
3.  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  

 
 

มกราคม 2566 
 
 

  
 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์  
และคณะ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามการอยู่ค่ายพักแรม 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
มีนาคม 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์  
และคณะ 
 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
มีนาคม 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์  
และคณะ 

 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - 21,000  21,000 
รวมทั้งสิ้น - 21,000  21,000 

 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าอาหารของนักเรียน วันละ 50 บาท 210 100 บาท 21,000 
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รวม  21,000 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1.   ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จัก
อยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
           2.   ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
           3.   ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1-3 ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพ่ิมเติม    
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 

โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
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สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่  1  พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ เป็นบุคคลแห่ งการ เรี ยนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี 
งบประมาณ 4,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ได้
ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักพ่ึงตนเอง มีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูล  
สารสนเทศ น ามาใช้ในการ วางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถ 
พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มี 
วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ภารกิจหลัก
ของโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรและการที่จะพัฒนานักเรียน
ดังกล่าว สิ่งส าคัญคือ การรู้จักนักเรียนอย่างถูกต้อง "การแนะแนว" จึงเป็นกระบวนการและเป็นงานที่จะ
ท าให้ครูทุกคนได้รู้จักนักเรียน และสามารถช่วยนักเรียนได้อย่างถูกต้องทันเวลา     

เพ่ือให้งานแนะแนวของสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์   จึงจัดท า
โครงการการแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อขึ้น เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีโอกาส พัฒนาโลกทัศน์ทางด้าน
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การศึกษา มีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ จนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาและเลือก
ประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การจัดการแนะแนวการศึกษาต่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และที่ส าคัญคือการแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้
นักเรียนที่ก าลังเลือกศึกษาต่อได้มีความรู้ทางด้านข้อมูลการจัดการศึกษาเบื้องต้นของโรงเรียน ทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ผู้เรียน           
 2.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเองดีขึ้นและสามารถปรับปรุงตนเองในด้านการเรียน สังคม อารมณ์ 
และสติปัญญา 
           3.  เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ จนสามารถเลือกแนวทางใน
การศึกษาและเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ที่ต้องการเรียนต่อ ได้
เรียนต่อตามที่ถนัดและสนใจ มากกว่าร้อยละ 80 

2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพสุจริตตามท่ีถนัดและ
สนใจ มากกว่าร้อยละ 80 

3.  นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านกิจกรรมแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ทุกคนได้รับการแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อย
ละ 100 ได้รับการแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีเป้าหมายในการศึกษา
ต่อที่ชัดเจน 

2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามที่ถนัดและสนใจ  
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4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีเป้าหมายในการศึกษา
ต่อที่ชัดเจน 

2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามที่ถนัดและสนใจ  
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  

2. ขั้นด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ 
1.  ประชุมครูท าความเข้าใจ 
2.  วางแผน ส ารวจ ติดต่อประสานงานกับ

สถานที่ที่ต้องการ 

 
 

มกราคม 2566 
 
 

  
 
นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติ
ภักดี และคณะ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามผลการแนะแนว 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
มีนาคม 2566 
 

 
นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติ
ภักดี และคณะ 
 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
มีนาคม 2566 
 

 
นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติ
ภักดี และคณะ 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 
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กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวเพ่ือ
ศึกษาต่อ 

4,000 -  4,000 

รวมทั้งสิ้น 4,000 -  4,000 
 
7.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าของรางวัล 40 ชุด 100 4,000 

รวม  4,000 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 

2. รายงานผลการด าเนินการ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  
      2. นักเรียนสามารถเข้าใจแนวทางในการการศึกษาต่อและอาชีพตามความสนใจ ความถนัดของ
นักเรียน 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตได้จริง 
     
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
      (นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
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            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ    กิจกรรมชุมนุม 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
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                                                    ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                                    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 
 สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม   
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลัดดาวัลย์  อุมา และคณะ 
งบประมาณ  ทั้งสิ้น 31,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยทาง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเล็งเห็นถึงการจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่
ละช่วงชั้น  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้  การบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
อันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  ทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด 
สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ และเพ่ือเป็นการบ่มเพาะ 
กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตส านึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ จึงมี
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความ
เป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างานและบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 2. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณค่า 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 
 4. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานที่ถูกต้องและเป็นระบบตามแนวคิด  
               “กิจกรรมของนักเรียน โดยนักเรียน เพ่ือนักเรียน” 

 5. ได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตาม
ความถนัดและสนใจ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
        1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ทุกคน  ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมี
คุณภาพ 
        2) ตอบสนองต่อนโยบาย 3 ดี  ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด   
   เชิงคุณภาพ 
        1)  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลดีต่อคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ของกับนักเรียน 
ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

   
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ จากข้อ 3) 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามีชุมนุม 
2. นักเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมชุมนุมที่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย  
3. นักเรียนได้รับการความรู้และทักษะจากกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม

และความเป็นไทยสู่การยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 
4. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

5. วิธีการด าเนินงาน 
                                                                  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  นางลัดดาวัลย์  อุมา 
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     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
6 พ.ค. 2565 

และคณะ 
 
 

2.ขั้นด าเนินการ 
- นักเรียนด าเนินการเลือกชุมนุม 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยคณะ
กรรมการบริหารชุมนุม 
- จัดแสดงผลงานชุมนุมในวันเปิดโลก
ชุมนุม 

 
17 พ.ค. 2565 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
ภาคเรียนที่ 2 
มกราคม 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะครูที่ปรึกษา
ชุมนุม 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
     1. นิเทศ ติดตามผล 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานผล 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
พัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
 

 

 

 

 
6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ     

-  ประชาสัมพันธ์คุณครูเพ่ือจัดตั้งชุมนุม
ในปีการศึกษา 2565   

  - วางแผน การสมัครชุมนุมของนักเรียน
ผ่านครูที่ปรึกษา 

 
25  เม.ย. 2565 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะครู 
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2 ขั้นด าเนินการ 
  -  ประชาสัมพันธ์นักเรียนเรื่องชุมนุมที่
เปิดในปีการศึกษา  2565   
 - นักเรียนเข้าเรียนในคาบเรียนชุมนุมตาม
ตารางเรียนเกิน  80 เปอร์เซ็นของเวลา
เรียนในแต่ละภาคเรียน 
 

 
17 พ.ค. 2565 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะครูที่ปรึกษา

ชุมนุม 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
- ประเมินจากการเข้าเรียนต้องเกิน  80 
เปอร์เซ็นของเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน 
- ประเมินจากผลจากการด าเนินตาม
กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม 

 
ก.พ. 2566 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชุมนุม - 3,1000 - 3,1000 
รวมทั้งสิ้น - 3,1000  3,1000 

8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 - ค่าจัดกิจกรรม กิจกรรมชุมนุม  และ

แสดงผลงานชุมนุมตลอดปีการศึกษา 
ส าหรับภาคเรียนที่วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 
(จ านวนนักเรียน*70)= ของชุมนุมนั้นๆ 

310 70 21,700 

2 - วัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินงานในการจัด 310 30 9,300 



75 
 

แสดงผลงานชุมนุม  วันเปิดโลกชุมนุม 
รวม  31,000 

 
9.การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 -นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100   
การลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุม 

รายชื่อนักเรียนและ
สมุดประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม 

2 -นักเรียนร้อยละ 100   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม สมุดประเมินผลผล
การเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม 

3 3.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละ1 00 

ทดสอบความรู้และการ
ปฏิบัติในแต่ละทักษะ 

แบบทดสอบความรู้
และทักษะตามที่แต่
ละชุมนุมก าหนด 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) นักเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมชุมนุมที่ถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตาม
ประชาธิปไตย  

2) นักเรียนได้รับการความรู้และทักษะจากกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทยสู่การยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 

3) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  
 

    ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางลัดดาวัลย์  อุมา) 
 

    ลงชื่อ……………………………………รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
         (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 
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    ลงชื่อ……………………………………หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ  
                       (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
                               ลงชื่อ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                       (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจักการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางข้องทิพย์  มีแก้ว และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 252,300 บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเปิดสอนแผนการเรียน 2 แผน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน
ภาษา-สังคมศึกษา จากการส ารวจสภาพอัตราก าลังของข้าราชการครูสายผู้สอนพบว่ามีครูผู้สอนไม่ครบ
ทุกสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนเปิดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามที่หลักสูตรก าหนด  และบางวิชาเอกมี
จ านวนครูไม่เพียงพอในกลุ่มสาระวิชา   
   เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน  กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน  จากเงินนอกงบประมาณ  เพื่อเพ่ิมอัตราก าลังครูผู้สอนให้เพียงพอ 
2.วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 
  1.  เพื่อให้มีครูผู้สอนครบทุกสาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนเปิดแผนการเรียนครบทุกรายวิชา 
  2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
       ผลลัพธ์ (ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
          1.  มีครูผู้สอนครบทุกสาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนเปิดแผนการเรียนครบทุกรายวิชา 
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  2.  มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     
    จ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา คือครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 อัตรา เป็นระยะเวลา 1 ปี  
  3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 
  มีครูผู้สอนได้สอนตรงตามสาขาวิชาเอก  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของโรงเรียน  
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
          1.จ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา คือครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 1 อัตรา เป็นระยะเวลา 1 ปี 
  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

23  มี.ค. 2565 
1 เม.ย. – 7 เม.ย. 65 

5 พ.ค.  2565 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละกิจกรรมใน
โครงการ 

 
พ.ค.2565- ก.พ.2566 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ทุกเดือน นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงพัฒนา 

30 เม.ย.2566 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 



79 
 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
- ค่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วครา 
-ค่าประกันสังคม 
-ค่าชดเชยลูกจ้าง 
 

240,000
12,000 

300 

- 

- 

- 

- 
 
- 

240,000 

12,000 

300 

รวม 252,300 - - 252,300 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อปุกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2  คน 240,000 240,000 
2 ค่าประกันสังคม 2  คน 12,000 12,000 
3 ค่าชดเชยลูกจ้าง 2  คน 300 300 

รวม 252,300 

 
 
 
 
 
 

8. การติดตามและประเมนิผล 

 
 



80 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง

ครูผู้สอน 
      ลูกจ้างชั่วคราว  2อัตรา คือ 
1.ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
2. ครูวิชาดนตรี 

      มีลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา  
ลูกจ้างชั่วคราว  2อัตรา คือ 
1.ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ครูวิชาดนตรี 

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีครูผู้สอนครบทุกวิชาเอกและเพียงพอในกลุ่มสาระวิชา 
 9.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารอัตราก าลัง 
    9.3  มีจ านวนครูผู้สอนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ค่ายบูรณาการ STEM ศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่  2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีท างาน
เป็นทีม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) 

 ข้อที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนทุก
คนมีผลงานและชิ้นงาน น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อยอด
ความคิดได้ 

 ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 8,000 บาท 
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1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์  เข้าด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  การคิด
วิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต   

โครงการค่ายบูรณาการ STEM ศึกษา จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ความ
สามัคคี ความร่วมมือ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียน
พ่ึงมี นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ประจ าวันได้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริม ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิด
สร้างสรรค์ น าความรู้มาออกแบบชิ้นงาน หรือวิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือ แก้ปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม 

2.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 

 2.3 ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงกับ ชีวิตจริงได้ 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตั้งแต่ชั้น ม.1-6 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมได้ 
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4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ 
 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
 - กิจกรรมฐานหอคอยรอรัก 
 - กิจกรรมฐานเรือลอยรัก 
 - กิจกรรมฐานรับได้มั้ย 
 - กิจกรรมฐานวิศวกรน้อยกับว่าวเต
ตระฮีตรอน 
 - กิจกรรมฐานวิศวกรน้อยกับจรวดขวดน ้า/
จรวดโดดร่ม   

1 มิถุนายน 2564 – 2 
มิถุนายน 2565 

นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
 -แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

2 มิถุนายน 2565 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

13 มิถุนายน 2565 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

 
6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ละลายพฤติกรรม 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ลงทะเบียน 1 มิถุนายน 2565 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
2 พิธีเปิด-ปิด 1 มิถุนายน 2565 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ และคณะ 
3 สันทนาการ 1 -2 มิถุนายน 2565 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี  
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 กิจกรรมที่ 2 ฐานการเรียนรู้ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ฐานหอคอยรอรัก 1 มิถุนายน 2565 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
2 ฐานเรือลอยรัก 1 มิถุนายน 2565 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 
3 ฐานรับได้ม้ัย 1 มิถุนายน 2565 นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
4 ฐานวิศวกรน้อยกับว่าวเตตระฮีตรอน 2 มิถุนายน 2565 นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์ 
5 ฐานวิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ า/

จรวดโดดร่ม   
2 มิถุนายน 2565 นางลัดดาวัลย์  อุมา 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

อ่ืนๆ 
รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1 ละลายพฤติกรรม 
พิธีเปิด-ปิด 
สันทนาการ 
กิจกรรมที่ 2 ฐานการเรียนรู้ 
ฐานหอคอยรอรัก 
ฐานเรือลอยรัก 
ฐานรับได้ม้ัย 
ฐานวิศวกรน้อยกับว่าวเตตระฮีตรอน 
ฐานวิศวกรน้อยกับจรวดโดดร่ม   

 
- 
- 
 
- 

1,000 
1,000 

- 
- 

 
800 
600 

 
1,000 

- 
- 

1,800 
1,800 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
800 
600 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,800 
1,800 

รวม 2,000 6,000 0 8,000 
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8. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 ละลายพฤติกรรม 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์สันทนาการ 

 
- 
- 

 
800 
600 

 
800 
600 

2 กิจกรรมที่ 2 ฐานการเรียนรู้ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฐานหอคอยรอรัก 
ฐานเรือลอยรัก 
ฐานรับได้ม้ัย 
ฐานวิศวกรน้อยกับว่าวเตตระฮีตรอน 
ฐานวิศวกรน้อยกับจรวดจรวดโดดร่ม   

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

1,000 
1,000 
1,000 
1,800 
1,800 

    8,000 
 
 
9.  การวัดผลประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมได้ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

สังเกต แบบสอบถาม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       10.1 ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

10.2 ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
10.3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด เลือกแนวทาง

การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
 10.5 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวและมีทักษะในการ
จัดการและท างานให้ส าเร็จได้ 
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ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
          (นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวสาริยา  ยอดวารี และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 19,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

          ด้วยทาง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตระหนักถึงความส าคัญด้านการศึกษา มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากล 
และทักษะชีวิตผ่านโครงงานและปัญหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
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คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม การจัดการศึกษาเป็นหัวใจ
ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายและได้มีโอกาสฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งได้เรียนรู้การท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน เติมความสนุกสนานด้วย
กิจกรรมนันทนาการและเกมวิทยาศาสตร์ และประกอบกับนักเรียนของเรามีพ้ืนฐานด้านการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่าข้างน้อย ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น  
 2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน และการทดสอบทางการศึกษาจากภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก 
 3. เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและ 
วิชาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
          2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนโดยน าการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในห้องเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การแข่งขัน การทดสอบ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาทางการเรียนและปัญหา
ชีวิตได้อย่างเป็นระบบ 

3. ครูมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา แก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน     
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
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1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 

2. ข้ันด าเนินการ 
   1.  ประชุมครูท าความเข้าใจ 

2.  วางแผน ส ารวจ ตวัชี้วัดแต่ละรายวิชา 
3.  ครุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จัดท าโครงการสอนที่เน้นการลงมือทดลองจริง 
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ลงมือสอนจริง พร้อมบันทึกหลังสอน  

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

  
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามผล 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
สิ้นภาคเรียนที่ 1/2565 
สิ้นภาคเรียนที่ 2/2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 
 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มีนาคม 2566 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 

 
 
 
 
 
6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน 
ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 รายวิชาฟิสิกส์ ตลอดปีการศึกษา 2565 นางลัดดาวัลย์  อุมา 
2 รายวิชาเคมี ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวสาริยา  ยอดวารี 
3 รายวิชาชีววิทยา ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
4 รายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 2565 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 
5 รายวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 

 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมชุมนุม ตลอดปีการศึกษา 2565 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ตลอดปีการศึกษา 2565 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

อ่ืนๆ 
รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน 
 

15,000 
 

2,000 
 
- 

 
17,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- 2,000 - 2,000 

 รวม 15,000 4,000 - 19,000 
 
 
8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
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1 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์รายวิชาฟิสิกส์ 1 ชุด 500 500 
2 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์รายวิชาเคมี 1 ชุด 500 500 
3 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์รายวิชาชีววิทยา 

กล้องจุลทรรศน์ 
1 ชุด 17,000 17,000 

4 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

1 ชุด 500 500 

5 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 500 500 
รวม 19,000 19,000 

 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

1. การทดสอบ 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การ
แข่งขัน การทดสอบ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาทางการเรียนและปัญหาชีวิตได้
อย่างเป็นระบบ 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้น าข้อมูลในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในครั้งนี้เป็น
ฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
  3.  ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนและพร้อมที่ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน 

     
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 
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ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
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สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางลัดดาวัลย์  อุมา และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 4,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

          ด้วยทาง โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตระหนักถึงความส าคัญด้านการศึกษา มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากล 
และทักษะชีวิตผ่านโครงงานและปัญหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม  

การพัฒนาการศึกษา นับเป็นเรื่องเร่งด่วนของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการขัด
เกลา หล่อหลอม และฟูมฟักเยาวชนให้ฉลาด รู้คิด รับผิดชอบและมีภูมิปัญญาที่จะน าพาตนเองไปสู่
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ความส าเร็จ เพ่ือจะได้เป็นแรงส าคัญในการพ้ืนฟู และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพทางการศึกษาแก่ผู้เรียน 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่และเกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนให้มี
ความรู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและปรากฏการณ์ต่างๆ สามารถปรับวิธีการคิดและวิธีการ
ท างานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ จากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
 2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพ 
 3.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 
 5.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการติวเสริมเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
 2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวันวิชาการไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม 
 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับวิทยาศาสตร์  ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ทางโรงเรียนก าหนดขึ้น 

4.  นักเรียนได้เรียนรู้ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนสนใจกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากข้ึนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
3.  นักเรียนมีศักยภาพในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
4.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวนักเรียนมากขึ้น      
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
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1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
2.  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 
 

2. ข้ันด าเนินการ 
   ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1  การติว O-NET รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.3 และ ม.6 
    1.1  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 1.2  วางแผน ส ารวจตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
ตาม Test Blueprint  

 1.3  จัดท าเอกสารประกอบการติวตาม
ปฏิทินวิชาการ 

 1.4  สอบวัดความรู้นักเรียนโดยการสอบ 
Pre-ONET  
กิจกรรมที่ 2  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   2.1  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

    2.2.  คัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตามรายการที่จัดขึ้น 

2.3.  วางแผนการจัดตารางการฝึกซ้อม  
2.4.  เตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้า

แข่งขัน 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 

  
 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 
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   2.5.  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 
กิจกรรมที่  3  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
   3.1  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือ
วางแผนการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

    3.2.  คัดเลือกนักเรียนแสดงผลงาน  และ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

3.3.  จัดแสดงผลงาน  และกิจกรรม  ใน
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่กลุ่มสาระก าหนดขึ้น 
(ในเดือนสิงหาคม  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ปี  64)  
กิจกรรมที่  4  กิจกรรมหน้าเสาธงกับ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
  4.1  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือ
วางแผนการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆ
สัปดาห์ 

    4.2.  คัดเลือกนักเรียนส าหรับท ากิจกรรม
หน้าเสาธง  โดย  1  สัปดาห์จะมีครูรับผิดชอบ  
1  คน  สลับกันไป 

4.3  นักเรียนพูดคุยสาระน่ารู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์หน้าเสาธง  ในทุกๆสัปดาห์  

 
 

ภาคเรียนที่  1   
(เดือนสิงหาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามผล 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
30 มีนาคม 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 
 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
30 มีนาคม 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 
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6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

   กิจกรรมที่ 1 การติว O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ     

-  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  - วางแผน ส ารวจตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ตาม Test 
Blueprint  

 
19 เม.ย. 2565 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
  -  จัดท าเอกสารประกอบการติวตามปฏิทิน
วิชาการ 
 - สอบวัดความรู้นักเรียนโดยการสอบ Pre-ONET  

 
16 พ.ค. 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
-ประเมินจากผลจากการด าเนินตามกิจกรรม 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 

-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 
 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการ 
-ประชุมคณะท างาน วางแผนการด าเนินการ 

 
20 พ.ค. 2565 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
    -  คัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ ตามรายการที่จัดขึ้น 

-  วางแผนการจัดตารางการฝึกซ้อม จัดซื้อวัสดุ 
-  เตรียมความพร้อม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 

 
25 พ.ค. 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 
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3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
-ประเมินจากผลการใช้งานและประสิทธิภาพ 

 
ก.พ. 2566 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

 
กิจกรรมที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการ     
 -  ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
20 พ.ค. 2565 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
   -  คัดเลือกนักเรียนแสดงผลงาน  และกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 -  จัดแสดงผลงาน  และกิจกรรม  ในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ที่กลุ่มสาระก าหนดขึ้น (ในเดือน
สิงหาคม ซึงเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)  

 
25 พ.ค. 2565 

ตลอดภาคเรียนที่ 
1/2565 

 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
-ประเมินจากผลจากการด าเนินตามกิจกรรม 

 
ก.พ. 2566 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมหน้าเสาธงกับวิทยาศาสตร์น่ารู้ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ 

- ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆสัปดาห์ 

 
20 พ.ค. 2565 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 
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2 ขั้นด าเนินการ  
- คัดเลือกนักเรียนส าหรับท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
โดย  1  สัปดาห์จะมีครูรับผิดชอบ  1  คน  
สลับกันไป 

 - นักเรียนพูดคุยสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
หน้าเสาธง  ในทุก ๆ สัปดาห์  

 
 

ตลอดปีการศึกษา  

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
-ประเมินจากผลจากการด าเนินตามกิจกรรม 

 
ก.พ. 2566 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

นางลัดดาวัลย์  อุมา 
และคณะ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

อ่ืนๆ 
รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1  การติว O-NET รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.6 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมหน้าเสาธงกับ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 

- 
 

1,500 
 

2,000 
500 

 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 

1,500 
 

2,000 
500 

 
รวม 4000 - - 4,000 

 

 
8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1  การติว O-NET รายวิชา

วิทยาศาสตร์ ม.6 
- - - 

2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทาง    
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วิชาการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

 
5 ชุด 

 
300 

 
1,500 

3 กิจกรรมที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

 
5 ชุด 

 
400 

 
2,000 

4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมหน้าเสาธงกับ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

 
 

5 ชุด 

 
 

100 

 
 

500 
รวม  4,000 

 
9.  การวัดผลประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 กิจกรรมที่ 1 การติว O-NET รายวิชาวิทยา 

ศาสตร์ ม.6 

1. นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับ
การติวโอเน็ต ร้อยละ 
100 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

เพ่ิมข้ึน 

1.  สังเกตความสนใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1. นักเรียนมีศักยภาพใน
การเข้าร่วมแข่งกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 

1. การเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 

3 กิจกรรมที่ 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
 

1.การประเมินความพึง
พอใจ 

1.การสังเกต 
2.แบบสอบถาม 

4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมหน้าเสาธงกับ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 

1.การประเมินความพึง
พอใจ 

1.การสังเกต 
2.แบบสอบถาม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     10.1  นักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
     10.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
     10.3  นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
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     10.4  ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
     

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางลัดดาวัลย์  อุมา) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ    พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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     กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
                                                    ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                                    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 
 สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม   
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลัดดาวัลย์  อุมา และคณะ 
งบประมาณ  ทั้งสิ้น 66,500 บาท 

1. หลักการและเหตุผล  
  โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอย่างเต็มตามศักยภาพมีคุณสมบัติเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นสากล การจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนอกจากผู้เรียน
จะต้องมีความพร้อม และเข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้แล้ว ห้องเรียนก็จะต้องมีความพร้อมในการเรียนการ
สอน  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  การพัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมมีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนถือเป็นขบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญ  เป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียน  ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น   ทางฝ่ายงานวิชาการ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเหล่านี้  จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา  ปรับปรุงห้อ งปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้เรียน  และมีความทันสมัยที่
เหมาะสมกับผู้เรียน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
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            1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ
มัธยมต้น มัธยมปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
            2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ
มัธยมต้น มัธยมปลาย มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 
            3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ
มัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
            4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ
มัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
            5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

3. เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนวิทยาศาสตร์มีพ้ืนฐานความรู้เพ่ิมมากขึ้นและมีความพร้อมในการเข้าเรียน

มากขึ้น 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไปตาม 

จุดเน้นของสถานศึกษา 
        3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
        4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น 
      
 
 
   เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เพ่ิมมากขึ้นและมีความพร้อมในการเข้าเรียน 
          2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไปตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
          3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
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         4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น   
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ จากข้อ 3) 

 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

2.  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นางสาวสาริยา  ยอดวารี 

2. ข้ันด าเนินการ 
- ประชุมวางแผน 

    - ด าเนินการตามโครงการ 
    - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
เมษายน 2565 
 

  
นางสาวสาริยา  ยอดวารี  
และคณะ 
 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
     1. นิเทศ ติดตามผล 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
ก.พ.2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

 
             ก.พ.2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

 
 
6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการ     
  - วางแผน  
  - จัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เพ่ือปรัปปรุงห้องปฏิบัติการบางส่วนก่อน
เปิดเรียนปกติ 

 
25  เม.ย. 2565 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2 ขั้นด าเนินการ 
  -  ติดต่อและประสานงานเจ้าที่เพ่ือ
ปรับปรุงห้องปฏิติบัติการวิทยาศษสตร์ 

 
16 พ.ค. 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
- นิเทศ ติดตามผล 
- ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 
 

 
ก.พ. 2566 

 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
พัฒนา 

 
ก.พ. 2566 

 
นางลัดดาวัลย์  อุมา 

และคณะ 

 
 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

อ่ืนๆ 
รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
1 - อุปกรณ์/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
66,500 

 
- 
 

- 
 

66,500 
 

 รวม 66,500 - - 66,500 
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8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 - อุปกรณ์/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 ห้อง 66,500 66,500 

รวม 66,500 66,500 
 
8.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
-ร้อยละ 90 ของผู้เรียนวิทยาศาสตร์มีพ้ืน
ฐานความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีความพร้อมใน
การเข้าเรียนมากขึ้น 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน 

-สังเกตความสนใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม -การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 

-ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไป
ตาม 
จุดเน้นของสถานศึกษา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน 

-สังเกตความสนใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม -การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 

-ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน 

-สังเกตความสนใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม -การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 

-ร้อยละ 90 ของผู้เรียนวิทยาศาสตร์มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน 

-สังเกตความสนใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม -การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        10.1  นักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากการเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการ 
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         10.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
          10.3  นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
              10.4  ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

     
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางลัดดาวัลย์  อุมา) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัด 5.5 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา

ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางทิพวรรณ  สตารัตน์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 14,000 บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล 

จาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  แนวการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ตระหนักถึงวิธีการเรียนว่าจะต้องเรียนรู้
อย่างไรทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ที่ส าคัญคือการเรียนรู้จาก
เทคโนโลยี  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และสื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งจะสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย  เรียนรู้ถึงการการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ   การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  
          ดังนั้นโครงการพัฒนาพัฒนานักเรียน สู่ความเป็นเลิศ   จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกองค์ประกอบทั้งด้านนักเรียน  ครู  สื่อ 
นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู้  
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มีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเป็นไทย  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านและเขียนด้านภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
3. เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ          
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนร้อยละ 70 มี เจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนร้อยละ 50 ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้รับรางวัล 
3. นักเรียนกลุ่มสนใจเข้าร่วมโครงการ One Day One Trip จ านวน 50 คน 

      3.2  เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
2. นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการด้าน

ภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนกลุ่มสนใจได้น าความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. รายงานผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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5. วิธีด าเนินการ     
 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมติวโอเนต 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน 

- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

- เขียนโครงการ/กิจกรรม 

- เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ   

- ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ติวโอเนตตามปฎิทิน 
ขั้นตรวจสอบ  

- ประเมินจากผลการด าเนินงาน  
ขั้นรายงาน  

- สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

 
23  มี.ค. 2565 
1  เม.ย. 65-.7 เม.ย.65 
5  พ.ค. 2565 
 
พ.ค. 65 – มี.ค.66 
 
มี.ค.66 
 
มี.ค.66 
 

 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน  

- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

- เขียนโครงการ/กิจกรรม 

- เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ   

- ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านทักษะต่างๆ 

- ด าเนินการฝึกและแข่งทักษะ 
ขั้นตรวจสอบ  

- จากผลการด าเนินการและภาพความส าเร็จของ
นักเรียน 

- จากผลการแข่งทักษะในระดับที่สูงขึ้นไป 
ขั้นรายงาน  

 
23  มี.ค. 2565 
1 เม.ย. 65-.7 เม.ย.65 
5  พ.ค. 2565 
 
ส.ค.65 
 
ส.ค. 65 

 
ส.ค. 65  
 
 
มี.ค. 66 

 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
คณะครูกลุ่มสาระ



127 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปผลการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ภาษาต่างประเทศ 

 
กิจกรรมที่  3  กิจกรรมวัน Christmas 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน 

- ประชุมวางแผน 

- จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

- ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 

- เสนอกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ ด าเนินการตามแผน 

- แจ้งก าหนดการด าเนินงาน 

- จัดสถานที่ จัดกิจกรรม 
- กิจกรรมจัดบอร์ด 
- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมประกวดแซนตาครอส 
- กิจกรรมการเล่นเกมส์ทางภาษา 

ขั้นตรวจสอบ  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ขั้นรายงาน 

- สรุปผลการด าเนินงาน รายงานสรุปผล 

 
23   มี.ค. 2565 
1  เม.ย. 65-.7 เม.ย.65 
5  พ.ค. 2565 
 
 
19-23 ธันวาคม65 
26-28 ธันวาคม 65 
 
 
 
 
 
 

29-30 ธันวาคม 65 
 
29-30 ธันวาคม 65 
 

 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
คณะครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
กิจกรรมที่  4   กิจกรรม One day One word 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมวางแผนและเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. บันทึกเสนอขออนุญาตด าเนินการตามแผน  
 
ขั้นด าเนินการ   

23  มี.ค. 2565 
1 เม.ย. 65-.7 เม.ย.65 
5  พ.ค. 2565 
 
 

 
นางทิพวรรณและ
คณะครูในกลุ่มสาระ   
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมครูในกลุ่มสาระฯเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
 2. ก าหนดให้นักเรียนทุกคนรายงานข่าวประจ าวันเป็น
ภาษาต่างประเทศก่อนเริ่มคาบเรียนวันละ 1 คน ซึ่งข่าว
นั้นจะหาได้จากหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์   หรือค า
บอกเล่า หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง   
ขั้นตรวจสอบ  
- ประเมินจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ขั้นรายงาน  
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหารและฝ่าย
แผนงาน 

พ.ค.  2565 
 

 
 
 
 

   10  มี.ค 2566 
 

  30 มี.ค  2566 

 
กิจกรรมที่  5   กิจกรรม One day One Trip 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมงาน  
1. ประชุมวางแผนและเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. บันทึกเสนอขออนุญาตด าเนินการตามแผน  
ขั้นด าเนินการ   
1.ประชุมครูในกลุ่มสาระฯเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ส ารวจเส้นทาง  
3. ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ  
- ประเมินจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ขั้นรายงาน  
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหารและฝ่าย
แผนงาน 

 
23  มี.ค. 2565 
1 เม.ย. 65-. 7 เม.ย.65 
5  พ.ค. 2565 
ส.ค.  2565 
 

 
 
 

ก.ย. 65 
 
ก.ย. 65 

 
 

 
นางทิพวรรณและ
คณะครูในกลุ่มสาระ   
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1. หมึก brother 1  ชุด 1,000 1,000 
2. เกม Crossword 3 ชุด 1,000 3,000 
3. ค่าพาหนะ 1 วัน 6,000 6,000 
4. ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ 4,000 4,000 
 รวม   14,000 

 
8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 ติวโอเนต 
  1.  นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับการติวโอเนต 
ร้อยละ 100 

 
1. สังเกตความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
2. การสังเกต 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม มหกรรมวิชาการ 
-นักเรียนมีศักยภาพในการเข้าร่วมแข่ง
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

1.  การเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 

1.  ผลการแข่งขันกิจกรรม
มหกรรมวิชาการ 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมวัน Christmas 
 

1.ประเมินความพึงพอใจ 
2.  สังเกตความสนใจการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.  แบบประเมิน 
2.  การสังเกต 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 ติวโอเนต - - - - 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3,000    
กิจกรรมที่  3  กิจกรรมวัน Christmas     
กิจกรรมที่  4   กิจกรรม One day One word   1,000 - - - 

กิจกรรมที่  5  กิจกรรม One day One trip  10,000   

รวม 4,000 10,000 - 14,000 
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กิจกรรมที่  4   กิจกรรม One day One 
word 

1.ประเมินความพึงพอใจ 
 

1.  แบบประเมิน 
2.  การสังเกต 

กิจกรรมที่  5  กิจกรรมวัน One day One 
Trip 
 

1.ประเมินความพึงพอใจ 
2.  สังเกตความสนใจการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.  แบบประเมิน 
2.  การสังเกต 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากการเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการ 
     9.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
     9.3  นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาเพ่ิมข้ึน 
     9.4  ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 
 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นางทิพวรรณ  สตารัตน์) 

ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
            (นางสาวธัญญารัตน์  นางาม) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา

ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1 พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 14,000 บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  แนวการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงวิธีการเรียน    
ว่าจะต้องเรียนรู้อย่างไรทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่ งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ที่ส าคัญคือ     
การเรียนรู้จากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย  เรียนรู้ถึงการการเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วสรุปเป็น           
องค์ความรู้ด้วยตนเอง  
          ดังนั้น โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศจึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนากระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทุกองค์ประกอบทั้งด้านนักเรียน  ครู  สื่อ นวัตกรรม และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเป็นไทย เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนด้านภาษาไทย ให้นักเรียนสามารถน าความรู้    
     ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ  
3.  นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทย  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย        
4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจวัฒนธรรมของภาษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

 1. นักเรียนร้อยละ 70 มี เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
 2. นักเรียนร้อยละ 50 ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย                            
     ได้รับรางวัล 

 3. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักเขียน จ านวน 50 คน 
       3.2 เชิงคุณภาพ  

 1. นักเรียนได้รับความรู้ทางภาษาไทยเพ่ิมขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
     ตามหลักสูตร  
 2. นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ     
     ด้านภาษาไทย 
 3. นักเรียนกลุ่มสนใจได้น าความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิต           
     ประจ าวัน 
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ ชิ้นงาน/ ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
 1. รายงานผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
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5. วิธีด าเนินการ     
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติว O-NET 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 
20 เมษายน 2565 
6 พฤษภาคม 2565 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ 
      - ด าเนินการตามแผนก าหนดติว O-Net 
ตามปฏิทิน 

 
พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
 -แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

มีนาคม 2566 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

มีนาคม 2566 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 
20 เมษายน 2565 
6 พฤษภาคม 2565 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียน 
  ที่มีความสามารถด้านทักษะต่าง ๆ 
- ด าเนินการฝึกและแข่งทักษะ 

 
สิงหาคม 2565  
สิงหาคม 2565 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
 -แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

มีนาคม 2566 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

มีนาคม 2566 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 
 

  



134 

 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 
20 เมษายน 2565 
6 พฤษภาคม 2565 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

2. ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการตามแผน 
     - แจ้งก าหนดการด าเนินงาน 
     - จัดสถานที ่
     - จัดกิจกรรม 

- กิจกรรมจัดบอร์ด 
- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  
- กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี  
- กิจกรรมประกวดเรียงความ  

 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2565  
 

 
คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
 -แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

1-3 สิงหาคม 2565 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

4-5 สิงหาคม 2565 
 

คณะครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
 

 

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติว O-NET - - - - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3,000 6,000 - - 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 1,000 4,000 - - 

รวม 4,000 10,000 - 14,000 
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7. รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
1 ชุด 9,000 9,000 

2 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วัน
ภาษาไทย 

1 ชุด 5,000 5,000 

 รวม   14,000 
 

8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมติว O-NET 
    

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบวิเคราะห์ผล 
- รายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบวิเคราะห์ผล 
- รายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจากวันสุนทรภู่ 
สู่วันภาษาไทย 
 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบวิเคราะห์ผล 
- รายงานผลการด าเนินการ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพในศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ   
 ทางวิชาการ 
     9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
     9.3 นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาเพ่ิมข้ึน 
     9.4 ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
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   ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์) 

   ลงชื่อ ................................................. รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
    (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

   ลงชื่อ ................................................. หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

   ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
       (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอน  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
วิชาสังคมศึกษาระดับ 2 ขึ้นไป 

 ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายสามารถ กาญจนะแก้ว ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 12,000 บาท 
  
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนซึ่งมีเป้าหมายหลักให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษา  สามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและในปี
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การศึกษา  2561  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกโดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะ
และความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21 โดย
มุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
โลกได้อย่างสันติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมหลักได้แก่  กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนคุณภาพ  ส่งเสริมศีลธรรม  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้านความรู้
และทักษะที่จ าเป็นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 เพ่ือจัดห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและท างานร่วมกันได้ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
2.5 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศีลธรรม รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 
2. ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
3. นักเรียนร้อยละ  85  ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกไม่น้อยกว่าปีละ  3  ครั้ง  
4. นักเรียนมีศีลธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
5. นักเรียนเรียนรู้ด้วยโครงงานสังคมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และเป็นผู้ที่มีเหตุผล  สามารถตัดสินใจอยู่ในหลักการที่ดี 
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4.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ  จากข้อ  3) 
          4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.2 ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
4.3 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกไม่น้อยกว่าปีละ  3  ครั้ง  
4.4 นักเรียนเป็นคนมีศีลธรรม  

5.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 -  ประชุมวางแผนงาน/โครงการ 
  -  เขียนงาน/โครงการ 
  -   ขอเสนอเพ่ืออนุมัติงาน/โครงการ  

 
19 เม.ย. 2565  
20 เม.ย. 2565  
6 พ.ค. 2565 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่  1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่  3  กิจกรรมมาตรการขับเคลื่อน
การยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาในท้องถิ่น 
กิจกรรมที่  5 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

3 ขั้นตรวจสอบ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
มีนาคม 2565 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

4 แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง
แก้ไข 

 
พ.ค. 64 –  มี.ค. 66 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   
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6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่  1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565   

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
       1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด  
       2. วิเคราะห์ผลสอบ O-Net ม.3,ม.6 
       3. วิเคราะห์ผลสอบข้อสอบกลาง ม.1,2 
       4.  จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
       5.  จัดการเรียนรู้รายกลุ่ม รายคนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดโดยการน าผลการวิเคราะห์ 
ข้อ 2,3 มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
       6. จัดการเรียนรู้โดยใช้   ICT 
       7. สอนเสริม 
       8. ทดสอบประเมินผล 
       9. สรุปและวิเคราะห์ผล 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

  
นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   
 
 
 
 
 

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
30 มี.ค. 2566 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
30 มี.ค. 2566 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   

 
 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565   

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ    
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1.  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  
       1.  แบ่งครูรับผิดชอบห้องเรียน  
       2.  วางแผนการจัดห้องเรียนร่วมกับนักเรียน 
       3. จัดห้องเรียนเป็นห้องเรียนรู้โดยใช้สื่อที่
นักเรียนรับผิดชอบและสื่อที่ครูหามาเพิ่มเติม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
30 มี.ค. 2566 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
30 มี.ค. 2566 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ   

 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมมาตรการขับเคลื่อนการยึดม่ันในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565   

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
     1.  ประชุมวางแผนด าเนินการ      
     2.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
        - ด าเนินการมาตรการขับเคลื่อนฯ ก าหนด
คุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ น าผลจากการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม มาพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม
สร้างขวัญก าลังใจ ยกย่อง ชมเชยนักเรียน ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ   

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
        - ประเมินความร่วมมือ ความพึงพอใจ 
         - ประเมินกิจกรรมในวันส าคัญเพ่ือปลูกฝัง  
          คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

 
30 มี.ค. 2566 

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ   
 

4 แก้ไขและพัฒนา สรุปรายงานผลการด าเนินการ 30 มี.ค. 2566 นางสาวมาฆมาส จันทรวิเชียร  
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในท้องถิ่น 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565   

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
       1.  ประชุมวางแผนด าเนินการ      
       2.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
            -  ขออนุญาตสถานศึกษา 
            -  ติดต่อประสานงานแหล่งเรียนรู้ 
            -  ติดต่อประสานงานยานพาหนะ 
            -  ประสานงานนักเรียน และผู้ปกครอง 
            -  น านักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

 
 

 

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565   

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
       1.  ประชุมวางแผนด าเนินการ      
       2.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
            -  แจ้งวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนทราบ 
            - แบ่งกลุ่มนักเรียนเขียนโครงงานและส่งที่
ปรึกษาตรวจสอบ 
            -  ด าเนินการตามกิจกรรม 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   
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           -   เขียนรายงานโครงงาน 
           -   น าเสนอโครงงาน 

 

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565   

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
       1.  ประชุมวางแผนด าเนินการ      
       2.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
            -  ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่สนใจเข้าสอบ 
            -  ติดต่อประสานงานส่งรายชื่อไปยังศูนย์
สอบธรรมศึกษา 
            -  ติดต่อประสานงานยานพาหนะ และ
อาหารส าหรับพระอาจารย์ในวันสอบ 
            -  ประสานงานนักเรียนผู้เข้าสอบ และครู
คุมสอบ 
            -  จัดท าเอกสารส าหรับการสอบ 

 
 

ภคเรียนที่ 2/2565 
 
 
 
 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

 
 

 

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรม  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- จัดท าสื่อ  ICT 

 
 

2,000 

   
 

2,000 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม  ห้องเรียน
คุณภาพ 

- ปรับปรุงห้องเรียน 

 
 

1,000 

   
 

1,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมมาตรการ
ขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 

- 4,000  4,000 

กิจกรรมที่ 4  การเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

- 4,000  4,000 

กิจกรรมที่  5 การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

- 
 

-   

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 1,000    
รวมทั้งสิ้น 4,000 8,000 - 12,000 

 

                           

8. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอน 1 ชุด 2,000 2,000 
2 อุปกรณ์ปรับปรุงห้องเรียน 1 ชุด 1,000 1,000 
3 ค่าอาหารว่างนักเรียนอบรมขับเคลื่อนตาม

พระบรมราโชบาย (280 คน) 
- 
 

- 4,000 
 

4 ค่ายานพาหนะพานักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

- 
 

- 4,000 
 

5 ค่าเอกสารสอบธรรมศึกษา - - 1,000 
รวม 12,000 
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9.  การวัดผลประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่  1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

การตรวจสอบผลการสอบ แบบวิเคราะห์ผลการสอบ 

กิจกรรมที่ 2   ห้องเรียนคุณภาพ - สังเกต 
- ถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมมาตรการ
ขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

- สังเกต 
- ถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 4  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น 

- สังเกต 
- ถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

- สังเกต 
- ถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา - สังเกต 
- ถามความพึงพอใจ 
- จ านวนผู้เข้าสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ       

10.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
10.2   ห้องเรียนสะอาด สวยงาม น่าเรียนและเป็นห้องแห่งความรู้ 
10.3  นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและท างานร่วมกันได้ 
10.4  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและท้องถิ่น 
10.5  นักเรียนได้รับการพัฒนา และเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมารยาทไทย 
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ลงชื่อ…………………..………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม         
      (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล) 

ลงชื่อ…………………..………………หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  
                                         (นายสามารถ  กาญจนะแก้ว)   ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาศาสนาและ
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วัฒนธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชี้วัด 1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายสามารถ กาญจนะแก้ว ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 2,000 บาท 
  
1. หลักการและเหตุผล  
           กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ
กระบวนการการปฏิบัติ และให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขโดยยึดหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติ
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ปฏิบัติ  ฝึกนักเรียนได้จัดท าโครงงานคุณธรรมเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น้อมน าหลักธรรม
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ที่ได้จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือให้รู้เท่าทันของปัญหา  การแก้ปัญหาสังคม การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหากับชุมชน และการสร้างเครือข่ายการปลูกฝังคุณธรรมในชุมชน 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสังคมศึกษา 
         2.2  เพ่ือฝึกฝนนักเรียนได้ท าโครงงานคุณธรรมได้อย่างถูกต้องและส่งเข้าประกวดระดับต่าง ๆ 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
                   นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา   จ านวน  1 กลุ่ม 
          เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน 
 

4.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ  จากข้อ  3) 
          4.1 นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน  

5.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 -  ประชุมวางแผนงาน/โครงการ 
  -  เขียนงาน/โครงการ 
  -   ขอเสนอเพ่ืออนุมัติงาน/โครงการ  

 
19 เม.ย. 2565  
20 เม.ย. 2565  
6 พ.ค. 2565 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

 
ก.พ. – มี.ค. 2566 
 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

3 ขั้นตรวจสอบ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 

30 มี.ค. 2566  
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   

4 แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง
แก้ไข 

 
30 มี.ค. 2566 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว 
และคณะ   
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6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    กิจกรรมที่  1  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565  

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

2 ขั้นด าเนินการ 
1.  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
       1.  คัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัด 
       2. ฝึกซ้อมความช านาญ 
       3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 
       4.  สรุปและวิเคราะห์ผล 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
 

ก.ค. 2565 
 

ก.ย. 2565 
ส.ค. 2565 
ส.ค. 2565 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   
 

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 
30 มี.ค. 2566 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์   
บุญกุศลและคณะ   

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1  โครงงานคุณธรรม - 2,000 - 2,000 
รวม - - - 2,000 
                     
8. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 ชุด 2,000 2,000 

รวม 2,000 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  โครงงานคุณธรรม - สังเกต - แบบสังเกต 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีสมาธิและสวดมนต์ท านองสรภัญญะเป็นแบบอย่างได้      
  

ลงชื่อ…………………..………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม         
      (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล) 

ลงชื่อ…………………..………………หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  
                                         (นายสามารถ  กาญจนะแก้ว)   ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ งามอย่างไทย “ไหว้สวย” 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวมาฆมาส จันทรวิเชียร และคณะ 
งบประมาณ - 
  
1. หลักการและเหตุผล  

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นสิ่งที่ทุก
คนควรปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้ร่วมกันรักษาความเป็นไทยโดยเฉพาะการไหว้  ดังนั้นกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีความรักและหวงแหนความเป็น
ไทย โดยการฝึกให้นักเรียนทุกคนมีทักษะ “การไหว้”  อย่างถูกต้องและสวยงามสอดคล้องกับความ
เป็นไทยและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
             2.1   เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียน ไหว้อย่างถูกต้อง สวยงาม 
             2.2   เพ่ือให้นักเรียนรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย 
             2.3   เพ่ือให้นักเรียนน าทักษะการไหว้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  

           เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้และทักษะ การไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามและเป็นแบบอย่างได้ 

 
4.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย  (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ  จากข้อ  3) 
           4.1 นักเรียนไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  
           4.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะ การไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามและเป็นแบบอย่างได้ 

 

  

5.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 -  ประชุมวางแผนงาน/โครงการ 
  -  เขียนงาน/โครงการ 
  -   ขอเสนอเพ่ืออนุมัติงาน/โครงการ  

 
19 เม.ย. 2565   

20 เม.ย. 2565   
6พ.ค. 2565 

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
 - ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่  1  ฝึกทักษะการไหว้ทุกคาบท่ี
เรียนวิชาสังคมศึกษา 

 
ก.ค.2565 – ก.ย.2566 

 

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
30 มี.ค. 2566 

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ 

4 แก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง
แก้ไข 

 
30 มี.ค. 2566 

 
นางสาวมาฆมาส  
จันทรวิเชียรและคณะ 
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6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่  1  ไหว้สวย 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผน กิจกรรม 
2. จัดท าแผนการท างานและมอบหมายงาน 

 
19 เม.ย. 2565   
20 เม.ย. 2565  

นางสาวมาฆมาส จันทร
วิเชียรและคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
1.  กิจกรรมไหว้สวย  
       1.  แจ้งนักเรียน  
       2. ฝึกซ้อมก่อนเรียน 
       3. ประเมินทักษะการไหว้ของนักเรียน 
       4.  สรุปและวิเคราะห์ผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

 นางสาวมาฆมาส จันทร
วิเชียรและคณะ 
 

3 ตรวจสอบ ประเมินผล 
   ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

30 มี.ค. 2566  

4 แก้ไขและพัฒนา 
    น าจุดอ่อนไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

30 มี.ค. 2566 นางสาวมาฆมาส จันทร
วิเชียรและคณะ 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1  ไหว้สวย - - - - 

รวม - - - - 
 

8. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 - - - - 

รวม - 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้ความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 กิจกรรม ไหว้สวย -สังเกต 

-ถามความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนไหว้สวยมีเอกลักษณ์ 
 
  

ลงชื่อ…………………..………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม         
      (นางสาวมาฆมาส  จันทร์วิเชียร) 

ลงชื่อ…………………..………………หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  
   (นายสามารถ  กาญจนะแก้ว)   ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะและดนตรี 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน         มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ  
งบประมาณ ทั้งสิ้น 14,000 บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
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กิจกรรมศิลปะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเองและแสดงออกใน
เชิงสร้างสรรค์ 
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ท าให้นักเรียนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  สมัครสมานสามัคคี 
นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณี
วัฒนธรรม ให้บริการเป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
จากบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย และ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระศิลปะ สาระที่ 3 วิชานาฏศิลป์ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะ ทุก ๆ สาระ ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง 
 2.  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สูงขึ้น 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาท่ีตนถนัด 
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้น าเสนอต่อสาธารณชนและมีส่วนร่วมในการน า
ผลงานด้านดนตรีและศิลปะสู่ชุมชน โดยเฉพาะวงโยธวาฑิต และวงกลองยาว 
  
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีการผลิตชิ้นงานหรือ
ผลงานจริงร้อยละ 100 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนศิลปะและดนตรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 

 3.  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ 
 3.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะและดนตรีตามความถนัด 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีทักษะในด้านความคิด สร้างสรรค์งานด้านการแสดงด้วยตนเองได้ 
 2.  นักเรียนมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาศิลปะและดนตรี 
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 3.  นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1.  การเข้าเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ด้านศิลปะ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3.  ชิ้นงานนักเรียน 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.  ประชุมเตรียมการ 
     2.  เขียนแผนจัดท าโครงการ 
     3.  ขออนุมัติโครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
   - ด าเนินการตามโครงการ 
   - กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
   - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลองยาว  
   -  กิจกรรมที่ 3 วงโยธวาฑิต  
   - กิจกรรมที่ 4 การจัดแสดงดนตรี การจัด
ประกวดวงดนตรี และงานศิลปะ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

มกราคม 2566 
 

  
 
นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 
 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
     1. นิเทศ ติดตามผลการท ากิจกรรม 
     2. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและ
รายงานผล 

 
ก.พ. 2566 

 
นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 
 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
   1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
ก.พ. 2566 

 

 
นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 
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6. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
   1.  รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 

   2.  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
3.  ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 

ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลองยาว  
   1.  จัดตั้งวงกลองยาว โดยรับสมัคร
นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
   2. ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด ออก
งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 วงโยธวาฑิต  
   1.  รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจสมัคร
เข้าร่วมวงเพ่ิมเติม 
   2.  ฝึกซ้อมทุกเย็น วันจันทร์ พุธ และศุกร์ 
   3.  เข้าท ากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมของ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

ตลอดปีการศึกษา 256ถ นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดแสดงดนตรี การจัด
ประกวดวงดนตรี และงานศิลปะ 
   1.  จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี-
นาฏศิลป์ มีการลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
สามารถท าการแสดงต่อที่สาธารณะได้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

   2. จัดประกวดดนตรี และศิลปะ ในงาน
เปิดบ้านวิชาการ ด าเนินงานตามกิจกรรมที่
ก าหนด 

มกราคม 2566 
 
 

 

นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ และ
คณะ 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินอ่ืน ๆ รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

1,000 - - 1,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลองยาว  - 5,000 - 5,000 
กิจกรรมที่ 3 วงโยธวาฑิต  1,000 5,000 - 6,000 
กิจกรรมที่ 4 การจัดแสดงดนตรี การจัด
ประกวดวงดนตรี และงานศิลปะ 

2,000 - - 2,000 

รวมทั้งสิ้น 4,000 10,000 - 14,000 
 
8.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 อุปกรณ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
1 ชุด 1,000 1,000 

2 ค่าอาหารนักเรียนวงกลองยาว 100 ชุด 5,000 5,000 
2 ค่าอาหารนักเรียนวงวงโยธวาฑิต 100 ชุด 5,000 5,000 
3 อุปกรณ์ส าหรับวงโยธวาฑิต 2 ชุด 500 1,000 
4 อุปกรณ์แสดงดนตรี 1 ชุด 2,000 2,000 

รวม  14,000 
 
9.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลองยาว  การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 วงโยธวาฑิต  การเข้าร่วมกิจกรรม รายงานผลการด าเนินการ 
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กิจกรรมที่ 4 การจัดแสดงดนตรี การจัด
ประกวดวงดนตรี และงานศิลปะ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 1. แบบวิเคราะห์ผล 
2. รายงานผลการด าเนินการ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 10.2  นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิด การจัดการ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 10.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อทุกรายวิชาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10.4  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีความถนัด 
 10.5  มีผลงานทางศิลปะและดนตรีสู่สาธารณชนและบริการชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   

     
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / กิจกรรม 
             (นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ) 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
            (นางสาวสาริยา ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                      (นางจินตนา เพ็ชรคล้าย)              

    ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามอัตลักษณ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                           

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการและบริหารกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 93,400  บาท 
  
1. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต้องอาศัยการออกก าลังกาย เป็นประจ า
สม่ าเสมอ  โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นการท ากิจกรรมของนักเรียน
ให้เกิดประสบการณ์ และให้เกิดทักษะ การออกก าลังกายที่ถูกต้องรู้จักการป้องกันโรค เพ่ือความ
สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 
  ดังนั้น กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  เพ่ือพัฒนานักเรียน  
ทั้งสุขภาพกาย แลสุขภาพจิต  โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้
นักเรียนมีสุขภาพ  ร่างกายที่แข็งแรง 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง 
 2.2 เพ่ือพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการออกก าลังกายทีถูกต้อง 
     2.4   เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการป้องกันโรคติดต่อที่ถูกต้องและปลอดภัย 
     2.5  นักเรียนได้ออกก าลังกายตลอดทั้งปี 
 2.6  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 2.7  นักเรียนมีทักษะในการออกก าลังกายที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

     2.8  นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดต่อ (โควิด-19) 100 เปอร์เซ็นต์ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์เพ่ือฝึกการออกก าลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึงอย่างน้อย 80 % 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย สุขภาพจิต มีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง อย่างน้อย  80% 
  3.2.2  นักเรียนทุกคนรักการออกก าลังกาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
น้อย 80% 
           3.2.3  นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด-19  100 เปอร์เซ็นต ์

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
          4.1 นักเรียนสามารถน าทักษะการออกก าลังกายไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามความถนัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  4.2 นักเรียนสามารถน าทักษะการออกก าลังกายไปใช้ เล่นกีฬาที่ถูกต้อง ตามความถนัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  4.3 นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาไม่เป็นโรคติดต่อ 
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5. วิธีด าเนินการ 
ที ่  ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 

 - ประชุมหารือวางแผนการท างาน 
 - ก าหนดกิจกรรม/ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ออกก าลังกาย 
 - ก าหนดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2 ขั้นด าเนินการ(DO) 
 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
 - ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค.65– มี.ค.66 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล(ChecK) 
 - นิเทศติดตาม 
 - สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 
 - รวบรวมข้อมูล  
 -  วิเคราะห์ข้อมูล 
 - ปรับปรุง/พัฒนา 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 
6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ(Plan) 

 - ก าหนดกิจกรรม/ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

พ.ค.65– มี.ค.66  
กลุ่มสาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
2 ด าเนินการ(DO) 

 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
พ.ค.65 – มี.ค.66 กลุ่มสาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
3 ตรวจสอบ  ประเมินผล(ChecK) 

 - นิเทศติดตาม 
ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
4 แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 

 - รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล/
ปรับปรุง 

ตลอดปีการศึกษา 2565  
กลุ่มสาระสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
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  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โควิด-19) 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ(Plan) 

 - ก าหนดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 
ตลอดปกีารศึกษา 2565 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

2 ด าเนินการ(DO) 
 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท ากิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

3 ตรวจสอบ  ประเมินผล(ChecK) 
 - นิเทศติดตาม /ประเมินผลการท า
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

4 แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 
 - รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล/
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา 2565 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (ด้านกีฬาเปตอง,กีฬาฟุตบอล,กรีฑา) 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ(Plan) 

 - ก าหนดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

2 ด าเนินการ(DO) 
 - ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

3 ตรวจสอบ  ประเมินผล(ChecK) 
 - นิเทศติดตาม /ประเมินผลการท า
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

4 แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 
 - รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล/
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ(Plan) 

 - ก าหนดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ 
 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

2 ด าเนินการ(DO) 
 - ด าเนินการแข่งขัน 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

3 ตรวจสอบ  ประเมินผล(ChecK) 
 - นิเทศติดตาม /ประเมินผลการท า
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

4 แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 
 - รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล/
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาโดย 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืน ๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรีฯ 
กิจกรรมที่ 1จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
 

4,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
4,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โควิด-19) 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
15,000 

 
 

15,000 
กิจกรรมที่ 3  
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ   (ด้าน
กีฬาเปตอง,กีฬาฟุตบอล,กรีฑา) 

 
 

- 

 
 

38,400 

 
 

- 

 
 

38,400 
กิจกรรมที่ 4  
กีฬาสัมพันธ์ชุมชน 

 
- 

 
40,000 

 
- 

 
40,000 

รวม 4,000 78,400 15,000 93,400 
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8.  รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดกิจกรรม 
/การแข่งขัน 

4 กิจกรรม 78,400 78,400 

รวม 78,400 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
กิจกรรมที่ 1นักเรียนทุกคนได้ออกก าลังกาย
อย่างทั่วถึงและมีสุขภาพแข็งแรง 
 

สังเกตพฤติกรรมการ
ออกก าลังกาย 

แบบสังเกต บันทึกการ
เจ็บป่วยในห้องพยาบาล 

กิจกรรมที่ 2นักเรียนมีสุขภาวะทางกายที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ(โควิด-19) 
 

นักเรียนไม่มีการติด
โรคติดต่อ 

แบบสังเกต 

แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 3 ผลการแข่งขันทักษะด้าน    
กีฬาเปตอง,ฟุตบอล,กรีฑา 

จ านวนครั้งที่เข้า
แข่งขัน 

เกียรติบัตร/ ถ้วยรางวัล 

กิจกรรมที่ 4 นักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
กับชุมชน 

กีฬาภายนอก ชนิดกีฬา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รักการออกก าลังกาย  

 10.2  นักเรียนไม่มีโรคติดต่อและมีสุขภาวะทางกายที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ (โควิด-19) 
 10.3 นักเรียนมีน้ าหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของเด็กไทย/ ไม่อ้วน ดัชนีมวลกาย 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ลงชื่อ…………………..………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม         
      (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์) 

 ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ

ออกก าลังกาย ระดับ 2 ขึ้นไป 
 ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุข 

ศึกษาและพลศึกษา  ระดับ 2 ขึ้นไป 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายไกรทิพย์ จิตอารีย ์
งบประมาณ ทั้งสิ้น 35,000  บาท 
  
1. หลักการและเหตุผล  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
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  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต้องจัดการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆด้าน จึงได้
จัดท าโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ   
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจึงท าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้องปฏิบัติการและห้องเรียน) ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาทุกระดับชั้น 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  3.1.2 แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้องปฏิบัติการและห้องเรียน)  มีวัสดุอุปกรณ์  สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบทุกห้อง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอนท าวิจัยเพ่ือการ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในด้านความคิดการจัดการการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ  
80 
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ของปีการศึกษา 2565 
 
 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
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          4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2 ของปีการศึกษา 2565 
5. วิธีด าเนินการ 

ที ่  ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 1. รับนโยบาย 
  2.  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
  3. ผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจงการ 
       ด าเนินงาน 
  4. ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ   

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
 1. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
 2. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรม 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

3. ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 1. นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
 2. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

มีนาคม 2566 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

4. ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
 1. รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ปรับปรุงพัฒนา 

 
มีนาคม 2566 

 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

 
6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 - ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  เพ่ือวางแผนการจัดระบบการ
เรียนการสอน (ตารางสอน)  และส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 
 

 
พฤษภาคม 2565 

 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do)   
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 - ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และวิจัยในชั้นเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  
2565 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 - มีการนิเทศ  ติดตาม  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการจับคู่นิเทศแบบคู่บัดดี้ 
 - มีการแก้ปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องโดย
การใช้การวิจัยในชั้นเรียน 
 - การสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบของการรายงานการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

4. ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
 - สรุป รวบรวมข้อมูล  เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
มีนาคม 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

  
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 - ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 
พฤษภาคม 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือคู่มือ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 - ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ  
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 - ปรับปรุงระบบสื่อเทคโนโลยีส าหรับการ
เรียนการสอน จัดซื้อครุภัณฑ์ 
(คอมพิวเตอร์)  ห้องหมวดวิชาและปรับปรุง
ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา  
(ห้อง อาคารเอนกประสงค์) 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check)   
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 - การนิเทศการสอน 
 - การติดตามการใช้หนังสือของนักเรียนใน
ห้องสมุดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 - การติดตามและรายงานการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

4. ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
 - การสรุปและรายงานการใช้สื่อ  และ
นวัตกรรม  ของห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
และห้องสมุดกลุ่มสาระ 

 
มีนาคม 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืน ๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรีฯ 
กิจกรรมที่  1 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน 

- - - - 

กิจกรรมที่  2  พัฒนานวัตกรรม  สื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

- - - - 

กิจกรรมที่  3 ปรับปรุงประตูห้องกลุ่ม
สาระฯ 

- - 10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีห้อง
กลุ่มสาระฯ 

- - 25,000 25,000 

รวม - - 35,000 35,000 
8.  รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1. ปรับปรุงประตูแก้ว ห้องกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา  

1 ชุด 10,000 10,000 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์  
และพริ้นเตอร์ ) 

        1 ชุด 25,000 25,000 

รวม 35,000 
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9. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และ
การวิจัยในชั้นเรียน 

-ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯมีแผนการ
จัดการเรียนรู้คนละ1 
รายวิชา 
-ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯมีวิจัยในชั้น
เรียนคนละ1เรื่อง 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา
สูงขึ้นร้อยละ 3-5 

- ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
-ประเมินจากการกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรม  สื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้ 

-ห้องเรียนมีความ
ทันสมัย          เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ 
 

-ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

กิจกรรมที่  3 ปรับปรุงประตูห้องกลุ่มสาระฯ ประตูห้องกลุ่มสาระ
ฯ 

ประตูห้องกลุ่มสาระฯ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีห้องกลุ่ม
สาระฯ 

สื่อเทคโนโลยี สื่อเทคโนโลยี 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3-5  
    10.2 นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิด การจัดการ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 10.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 10.4 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ สามารถ
ท างานวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานทางวิชาการได้ 
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ลงชื่อ…………………..………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม         
      (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์) 

 ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที ่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ 2 ขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
อย่างน้อย 1 อาชีพ 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวพิชญสุดา  ทองค า และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 14,000 บาท 
  
1. หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษา จัดการศึกษาที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้แล้ว จะต้องมีทักษะทางด้านการ
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ปฏิบัติงานควบคู่ด้วย เพื่อให้เกิดทักษะทางด้านอาชีพ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง  ดังนั้นเพ่ือสนองตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว การเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีวัสดุ
ฝึกส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน และรักการท างาน 
 2.2.เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเองสนใจ และถนัด                                                                                                                                                               
      

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ มีทักษะในการวางแผนและท างาน
ส าเร็จ 
          3.1.2.   ผู้เรียนทุกคน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนเกิดความรู้ และมีทักษะในการจัดการ และท างานส าเร็จ ร้อยละ 90 
  3.2.2   นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป 
  3.2.2 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สุจริตที่ตนสนใจร้อยละ 90 
 

4.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย  (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ  จากข้อ  3) 
          4.1 นักเรียนเกิดความรู้และมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ ร้อยละ 90 
          4.2 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ ร้อยละ 90 
 

 

5.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ  (Plan) 

 -  ประชุมวางแผนงาน/โครงการ 
  -  เขียนงาน/โครงการ 
  -   ขอเสนอเพ่ืออนุมัติงาน/โครงการ  

 
4 เม.ย. 2565 
5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการจัดการเรียนการ

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
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สอนวิชาและฝึกปฏิบัติวิชาการงานอาชีพ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม 1 คน 1 ทักษะอาชีพ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 - การน าวัสดุมาใช้ในการจัดการเรียนการ 
     การสอน สอบถามความพึงพอใจ 

- ทดสอบวัดผลประเมินผล 

 
ทุกเดือน 

 
ทุกตัวชี้วัด 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 30 มี.ค. 2566 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า  
 
6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาและฝึกปฏิบัติวิชาการงานอาชีพ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ (Plan) 

-ศึกษาหลักสูตร ตัวชี้วัด และเนื้อหาที่
สนองตอบตัวชี้วัด 

   
13 พ.ค. 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- เขียนแผนการจัดการการเรียนการสอน
ตามล าดับเนื้อหาและตัวชี้วัด 
- จัดหา/จัดท า สื่อประกอบการเรียนการสอน 
- จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติจริง 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
-ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
30 มี.ค. 2566 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
-ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
30 มี.ค. 2566 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

 
 
 
 
 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม 1 คน 1 ทักษะอาชีพ 



178 
 

178 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ (Plan) 

-ศึกษาหลักสูตร ตัวชี้วัด และเนื้อหาที่
สนองตอบตัวชี้วัด 

   
13 พ.ค. 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- เขียนแผนการจัดการการเรียนการสอน
ตามล าดับเนื้อหาและตัวชี้วัด 
- นักเรียนฝึกฝนทักษะด้านอาชีพ ตาม
กิจกรรม 1 คน 1 ทักษะอาชีพ จนสามารถ
น าเสนอ และแสดงผลงานในงานเปิดบ้าน
วิชาการ ปีการศึกษา 2565 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
-ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
30 มี.ค. 2566 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
-ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
30 มี.ค. 2566 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการ (Plan) 

- ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ เพื่อหา
แนวทางการจัดฐานการเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   
13 พ.ค. 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- นักเรียนเลือกผลงานที่จะจัดแสดง 
- นักเรียนฝึกฝนทักษะ ลงมือปฏิบัติชิ้นงาน 
ผลงาน ฝึกฝนจนช านาญ สามารถน าเสนอได้ 
ต้องเป็นชิ้นงานที่สามารถขายและสร้างอาชีพ
ได้ เช่น กระเป๋าผ้า การปักผ้า เทียนหอม 
กล่องใส่ดินสอ ม้านั่งไม้ ดอกไม้จากใบยาง
เป็นต้น 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 
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3 ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
-ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
30 มี.ค. 2566 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
-ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
30 มี.ค. 2566 

นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 
และคณะ 

 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนวิชาและฝึกปฏิบัติวิชาการงาน
อาชีพ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม 1 คน 1 ทักษะ
อาชีพ 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4,000 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

4,000 
 

6,000 
 

- 
 
 

- 

4,000 
 
 

4,000 
 

6,000 
 

รวม 4,000 10,000 - 14,000 
  

                            

8. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนวิชาและฝึกปฏิบัติวิชาการงานอาชีพ 
1 ชุด 

 
4,000 

 
4,000 

 
2 วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1 คน 1 ทักษะ

อาชีพ 
1 ชุด 

 
4,000 

 
4,000 

 
3 วัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝน ลงมือ

ปฏิบัติ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 ชุด 
 

6,000 
 

6,000 
 

รวม 10,000 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชีค้วามส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 นักเรียนเกิดความรู้และมีทักษะในการ 

จัดการและท างานให้ส าเร็จ ร้อยละ 90 
 

ผลงานชิ้นงานของนักเรียน 1.วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
2.สังเกตการปฏิบัติงาน 
3.ตรวจผลงานนักเรียน 

2 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
ร้อยละ 90 
 

ผลงานชิ้นงานของนักเรียน 1.วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
2.สังเกตการปฏิบัติงาน 
3.ตรวจผลงานนักเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพรักและมีเจตคติท่ีดีในการท างาน 
  

ลงชื่อ…………………..………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม         
      (นางสาวพิชญสุดา  ทองค า) 

 ลงชื่อ.......................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
           (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

    ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                    (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้ วัดที่  1 .2  ร้อยละของผู้ เรียนที่ ผ่ านกิจกรรม

โครงงานคุณธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไป
วัดวันพระและกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ โดย
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น  31,000  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนกับเยาวชนในสังคมมีให้เห็นมากมาย 
ทัง้ในเชิงปริมาณและความรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังขาดการดูแลคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยจากสังคมอย่างจริงจัง  

ตามนโยบายของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามวิถีพุทธ
และโรงเรียนคุ้มครอง สิทธิเด็ก มีนโยบายในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพ ให้มีพัฒนาการที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้ โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการ
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ด ารงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติใช้การด าเนินชีวิต
ไม่ถูกชักน าไปในทางเสื่อม  

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเล็งเห็นว่า การที่นักเรียนมีศักยภาพของความเป็นพลโลกต้องมี
การพัฒนาควบคู่กับหลักคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา และมีความสุขในการท าหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนรู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
      ผลลัพธ ์(ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
 1.   เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมน าชีวิต มีความเอ้ืออาทรกับ
ผู้อื่น 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 364 คน       
     3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 

23 มี.ค. – 7 เม.ย.65 
2 - 6 พ.ค. 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 
     1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

21-22 พ.ค. 2565 

 
นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ 

และคณะ 
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     2. กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
      3. กิจกรรมวันไหว้ครู 

     4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
     5. กิจกรรมวันแม่-วันพ่อแห่งชาติ 
     6. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
     7. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และ
วันเด็กแห่งชาติ 
     8. กิจกรรมให้ทานไฟ 

11 มิ.ย. 2565 
3 ก.ค. 2565 

12 ส.ค. 5 ธ.ค. 2565 
23 ต.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

 
ม.ค. ก.พ. 2566 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการ 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/
พัฒนางานในครั้งต่อไป 

 
มีนาคม 2566 

 
นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ 

และคณะ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 
 อุดหนุน เรียนฟรี  
1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  - 10,000 - 10,000 
2. กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ - 2,000  2,000 
3. กิจกรรมวันไหว้ครู - 3,000 - 3,000 
4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา - 3,000 - 3,000 
5. กิจกรรมวันแม่-วันพ่อแห่งชาติ - 3,000 - 3,000 
6. กิจกรรมวันปิยมหาราช - 2,000 - 2,000 
7. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และวันเด็กแห่งชาติ 

- 6,000 - 6,000 

8. กิจกรรมให้ทานไฟ - 2,000 - 2,000 
รวม - 31,000 - 31,000 
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. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าวิทยากรและภัตตาหาร 3 วัน 3,000 9,000 
2 ค่าวิทยากร 6 ครั้ง  500 3,000 
3 ค่าวัสดุตกแต่งเวที 

ค่าของรางวัลการประกวดพาน 
2 ชุด 
12 ชุด 

1,000 
250 

2,000 
3,000 

4 ค่าเทียนพรรษาและบริวาร 2 ชุด 1,500 3,000 
5 ค่าวัสดุตกแต่งเวทีและของรางวัล 2 ชุด 1,000 2,000 
6 ค่าพวงมาลา 1 พวง 2,000 2,000 
7 ค่าวัสดุตกแต่งเวที 

ค่าของรางวัล  
ค่าอาหารว่างนักเรียน 

1 ชุด 
         3 ชุด 

1 ชุด 

1,000 
1,000 
2,000 

1,000 
3,000 
2,000 

8 ค่าวัสดุท าอาหารให้ทานไฟ 2 วัด 2 ชุด 500 1,000 
รวม 31,000 

8. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน

โครงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการมีคุณธรรม
จริยธรรม 

- นักเรียนท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการโครงการ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน 
การด าเนินงานของงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จากคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
2551 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมในโครงการ 

ร้อยละ 80 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ในโครงการ 

- ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเองนับถือ 
   9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น 
      9.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามแนววิถีพุทธ 
 
 
 

    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
                                                  (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์)  กิจการนักเรียน 
             
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

มีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ โดย
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น  31,000  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการด าเนินงานที่
ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ทั้ง
ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้
เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
           โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการนี้จึงได้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 

      ผลลัพธ ์(ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย

คุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)    

1. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพที่เป็นจริง 

     3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม

ได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 90 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
2. นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

จริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ครู ผู้ปกครอง  มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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5. วิธีด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 

23 มี.ค. – 7 เม.ย.65 
2 - 6 พ.ค. 2565 

 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 
     1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4           
     2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
     4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

 
 

20 พ.ค. 2565 
1-7 มิ.ย. 2565 

24 ก.ค.65 , 22 ม.ค.66 
26 ก.พ. 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการ 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
และคณะ 

 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/
พัฒนางานในครั้งต่อไป 

 
มีนาคม 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 
 อุดหนุน เรียนฟรี  
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1, ม.4           - 5,000 - 5,000 
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - 6,000  6,000 
3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน - 10,000 - 10,000 
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน - 10,000 - 10,000 

รวม - 31,000 - 31,000 
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7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าวัสดุตกแต่งเวที  2 ชุด 1,000  2,000 
2 ค่าพาหนะ 3 คัน 1200 3,600 
3 ค่าวัสดุตกแต่งเวที 

ค่าอาหารว่าง 
2 ชุด 
3 ครั้ง 

1,000 
2,000 

2,000 
6,000 

4 ค่าวัสดุตกแต่งเวทีและซุ้มประดับ 
ค่าอาหาร 

1 ชุด 
364 คน 

3,000 
40 

3,000 
14,400 

รวม 31,000 

8. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา

ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพที่เป็นจริง 

นักเรียนทุกคนที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา ดูแล
ช่วยเหลือ 

- ประเมินระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ 

ครูและนักเรียนทุกคน 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน 
การด าเนินงานของงาน
ส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
2551 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมในโครงการ 

ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ในโครงการ 

- ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดีเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบ
การศึกษาทุกคน” 

 

    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
                                                  (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์)  กิจการนักเรียน 
             
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
            (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ พัฒนาระบบสภานักเรียน 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภา

นักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ โดย
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นายไกรทิพย์  จิตอารีย์   และคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

งบประมาณ ทั้งสิ้น  45,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สภานักเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเป็นผู้น านักเรียนร่วมพัฒนาเยาวชนนักเรียนใน
โรงเรียนให้มีระเบียบวินัยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ
เยาวชนไทยและนักเรียนในยุคปัจจุบันประเทศไทย ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดตั้งสภา
นักเรียนในแต่ละโรงเรียน จะแยกจากคณะ กรรมการนักเรียน โดยการจ าลองเสมือนระบบนิติบัญญัติ 
และระบบบริหาร ของระบอบประชาธิปไตย โดยให้สภานักเรียนเปรียบเสมือน ฝุายนิติบัญญัติ และ 
คณะกรรมการนักเรียน เสมือนเป็นฝุายบริหาร ซึ่งในบางโรงเรียนนั้น ยังใช้ระบบคณะกรรมการ
นักเรียนอย่างเดียวอยู่ และมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบไป
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ด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด ตามมาตราที่ 32 ในพระราช บัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียนทีช่่วยปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การด าเนินงานสภานักเรียน
เปรียบเสมือนเวทีส าหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ 
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเห็นความส าคัญของระบบสภานักเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สภานักเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 

     1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้น าในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
     2. เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ 
     3. เพ่ือเสริมสร้างสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี 

      ผลลัพธ ์(ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)    

     1. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีความเป็นผู้น าในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
     2. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีการท างานอย่างเป็นระบบ 
     3. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกใน

สิ่งที่ดี 
     4. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของ

ตนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     5. คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

     3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

     1. สภานักเรียนเป็นผู้น าในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
     2. สภานักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ 
     3. สภานักเรียนมีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี 
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 4. สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ 
     สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

          5. นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
          1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
            2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน 

5. วิธีด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 

23 มี.ค. – 7 เม.ย.65 
2 - 6 พ.ค. 2565 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 
     1. กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
     2. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน            
     3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
     4. กิจกรรมลานดนตรีเวทีคนเก่ง  
     5. กิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสภา
นักเรียน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
26 ก.พ.66 

 
ตลอดปีการศึกษา 

วันศุกร์สุดท้ายของเดือน
ต.ค.65 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 
ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรยีน ครูที่ปรึกษา

และคณะ 
กรรมการสภานักเรียน 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการ 

 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/
พัฒนางานในครั้งต่อไป 

 
มีนาคม 2566 

 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ 

และคณะ 
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5.รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
1. กิจกรรมสุขาน่าใช้ 2,000 - - 2,000 
2.กิจกรรมเตาเผาขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน 1,000   1,000 
2. กจิกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 1,000 - - 1,000 
3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 3,000 - - 3,000 
4. กิจกรรมลานดนตรีเวทีคนเก่ง 3,000 - - 3,000 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสภานักเรียน  35,000 - - 35,000 

รวม 45,000 - - 45,000 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าวัสดุของรางวัลกิจกรรมสุขาน่าใช้ 2  ชุด 1,500 3,000 
2 ค่าวัสดุจัดสถานที่เลือกตั้งสภานักเรียน 1  ชุด 1,000 1,000 
3 ค่าวัสดุของรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ 2  ชุด 1,500 3,000 
4 ค่าวัสดุตกแต่งเวทีและวัสดุของรางวัล 2  ชุด 1,500 3,000 
5 ค่าพาหนะ 1  คัน 35,000 35,000 

รวม 45,000 

8. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภา

นักเรียน 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมสภานักเรียน 

- ประเมินกิจกรรมสภา
นักเรียน 

2 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการโครงการ 

นักเรียนทุกคนสามารถ 
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการโครงการ 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน 
การด าเนินงานของงาน
พัฒนาระบบสภานักเรียน 

3 นักเรียนผ่านกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และพัฒนาโรงเรียนได้
อย่างยั่งยืน 

- นักเรียนร้อยละ 80 ผ่าน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และพัฒนาโรงเรียน 

- ประเมินกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และพัฒนา
โรงเรียน 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมในโครงการ 

ร้อยละ 90 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ในโครงการ 

- ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสภานักเรียนตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  
2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

3. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

 
 

 

    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางเฉลิมขวัญ  กุศลสุข) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
                                                  (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์  กิจการนักเรียน 
             
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ม.ต้น 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 3) นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และมี
ความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ โดย
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางวรางค์  ราชนิยม และคณะกรรมการสภานักเรียน 
งบประมาณ ทั้งสิ้น  42,000  บาท 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การให้การศึกษาในปัจจุบันจะใช้วิธีการหลากหลายต่อผู้ เรียน  เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความคาดหวังของผู้สอนที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา  เศรษฐกิจ  และ
สังคมแห่งชาติ  ในปัจจุบันประสบการณ์ตรงที่ผู้สอนมอบให้แก่ผู้เรียน  ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า
วิธีสอนแบบต่างๆ เพราะผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมและทางด้านอาชีพ  ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้นทุกคน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว 
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2. วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 

     1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนเตรียมตัวเดินทางไกล และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
     2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ยอมรับความแตกต่างในด้านต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน      
 ผลลัพธ ์(ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
     1. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้โลกกว่างทางอาชีพ สังคม  และอ่ืนๆ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามและยอมรับเงื่อนไข กติกา การอยู่ร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ  
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)        

 1. นักเรียนชั้น ม.ต้น ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  จ านวน 210 คน 
     2. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่  1  ครั้ง  จ านวน  3  วัน      
3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 
     1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
     2. นักเรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง 
     3. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการศึกษานอกสถานที่  สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
          1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการศึกษานอกสถานที่  สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 
1 – 7 เม.ย.65 

2 - 6 พ.ค. 2565 

 
นางวรางค์  ราชนิยม 

และคณะ 

2 ขัน้ด าเนินการ (Do) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     2. ประชุมคณะกรรมการ 
     3. ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น  
ม.ต้นทุกคน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดเพชรบุรี        

 
6 ม.ค.66 

 13 ม.ค.66 
25-27 ม.ค.66 

 
นางวรางค์  ราชนิยม 

และคณะ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

- ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการ 

 
24 กุมภาพันธ์ 2566 

 
นางวรางค์  ราชนิยม 

และคณะ 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/
พัฒนางานในครั้งต่อไป 

 
31 มีนาคม 2566 

 
นางวรางค์  ราชนิยม 

และคณะ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.ต้น - 42,000 - 42,000 

รวม - 42,000 - 42,000 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าเช่าเหมารถ 3  คัน 14,000 42,000 

รวม 42,000 

8. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง ในการศึกษานอกสถานที่  
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียน ม.ต้นทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดเพชรบุรี        

- ประเมินกิจกรรมทัศน
ศึกษานักเรียน ม.ต้น 

2 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการโครงการ 

นักเรียนทุกคนสามารถ 
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการโครงการ 

- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน 
การด าเนินงานกิจกรรม
ทัศนศึกษานักเรียน ม.ต้น 

3 นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี และมี
ความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ 
จิตที่ดี และมีความสุขใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินกิจกรรมทัศน
ศึกษานักเรียน ม.ต้น 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมในโครงการ 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 

- ด าเนินงานโครงการทัศน
ศึกษานักเรียน ม.ต้นตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
     2. นักเรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง 
     3. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการศึกษานอกสถานที่  สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

 

    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางวรางค์  ราชนิยม) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
                                                (นายไกรทิพย์  จิตอารีย์)  กิจการนักเรียน 
             
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ พัฒนาบุคลากร 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มี

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางข้องทิพย์  มีแก้ว และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 93,000.บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วน
ข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการส่งครูเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  
หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
  กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
2.วัตถุประสงค์ 
      1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วนที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมของโครงการ)     
    1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย ความ
สวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน  ประชุม อบรมหรือ สัมมนา  
มาพัฒนางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพ่ิมข้ึน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

 
23  มี.ค. 2565 

1 เม.ย. – 7n เม.ย. 65 
5 พ.ค.  2565 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละกิจกรรมใน
โครงการ 

 
พ.ค.2565- เม.ย.2566 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ทุกเดือน นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงพัฒนา 

30 เม.ย.2566 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
- กิจกรรมการไปราชการ 50,000 - - 50,000 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

30,000 - - 30,000 

- กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครู 3,000 - - 3,000 
- กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ 10,000 - - 10,000 

รวม 93,000 - - 93,000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทางไปราชการ - - 50,000 
2 ค่าของขวัญ 20 คน 500 10,000 
3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย - - 30,000 
4  ค่าเกียรติบัตร 30  ใบ 100 3,000 

รวม 93,000 

8. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1. การไปราชการ 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเอง 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเอง 
 2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
2. แบบประเมินการ
สอน 
 

2. การศึกษาดูงาน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาดูงาน 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาดูงาน 

แบบรายงานการไป
ศึกษาดูงาน 
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2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
น าความรู้จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนาตนเอง 

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้น า
ความรู้จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนาการเรียนการสอนและ
ตนเอง 

3. การยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ร้อยละ  60  ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

แบบประเมิน 
 

4. การสร้างขวัญก าลังใจ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ร้อยละ  60 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
 9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 9.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ การพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุลากรทาง
การศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางข้องทิพย์  มีแก้ว และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 7,000.บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทกคนในองค์กร  การจั ดท า
ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรจะต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ  ระบบบริหารงานบุคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนถึง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อบุคลากรแต่ละคน
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความสามารถแล้ว ทุกคนต้องรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (PSAR) 
  จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบและการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
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2.วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบัน   

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
       ผลลัพธ ์(ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทะเบียนประวัติครบทุกคน 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบัน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ได้รายงานการปฏิบัติงานและผล 

การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) 
         3. เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ 
           4.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 
      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย ความ
สวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

1. การบริหารงานบุคคลเป็นระบบและสะดวกรวดเร็ว 
2. ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
3. บุคลากรได้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
4. ระบบงานสารบรรณถูกต้องและเป็นหมวดหมู่อยู่ในระดับน่าพอใจ 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าข้อมูลประวัติของตนเองไปใช้ในการรายงานตามความ

ต้องการ 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
3. เสนอเพื่ออนุมัติโครงการ 

 
23 มี.ค. 2565 

1 เม.ย. – 7 เม.ย. 64 
5   พ.ค. 2565 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 
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2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
-  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผล 
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) 
ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

 
ก.ค.2565- เม.ย.2566 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
-  ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

ทุกเดือน นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง
พัฒนา 

30 เม.ย.2566 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

 
 

 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
- กิจกรรมการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 

3,000 - - 3,000 

-กิจกรรมเก็บงานสารบัญ 4,000   4,000 
- กิจกรรมการรายงานการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) 

- - - - 

รวม 7,000 - - 7.000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ

จัดท าทะเบียนประวัติ 
30 100 3,000 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บ  เอกสารแต่ละหมวดหมู่ 

40 100 4000 

รวม 7,000 
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8. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 การจัดท าทะเบียนประวัต 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบัน 

     ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีทะเบียนประวัติ
เป็นปัจจุบัน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

2 การจัดเก็บงานสารบัญมีระเบียบมี
วัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับ
การบริหารจัดการ มีคุณภาพ 
 

ร้อยละ 100 ของงานธุร 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานธุรการได้ถูกต้อง 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

3 การรายงานการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
(PSAR) 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รายงานการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
(PSAR) 

     ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รายงานการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (PSAR) 

แบบบันทึกการส่งรายงาน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  ระบบบริหารงานบุคคลมีความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาการปฏิบัติงานมากข้ึน 
   9.2  ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
   9.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
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ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ                งานส่งเสริมความสัมพันธ์และบริการชุมชน 
ลักษณะโครงการ                                      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้  
                                                  ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชน ภาคี 
                                                   เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่ 
                                                    พึง   ประสงค์ของผู้เรียน 
     ตัวชี้วัดที่ 2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ 
                                                    ประโยชน์ และพัฒนาโรงเรียน 
สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่  4  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยร่วมมือ 
                                                    กับ ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ และคณะ 
งบประมาณ    ทั้งสิ้น  10,000    บาท  
******************************************************************************************* 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนมีความส าคัญในการจัดการศึกษาเนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรต่างๆ 
ก าลังคน  เงินทุนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษา  ตามพรบ.
การศึกษา  2542  การร่วมมือประสานงานให้การช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนรวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทรัพยากรดังกล่าวมาพัฒนาการศึกษา  อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียน
อย่างสมบูรณ์ตามอัตภาพ 
 ดังนั้นงานส่งเสริมความสัมพันธ์และบริการชุมชนจึงมีความส าคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต    1.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน  และองค์กรอ่ืน ๆ 
    2.  เพ่ือระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาการศึกษา 
    3.  เพ่ือช่วยเหลือและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 
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ผลลัพธ์ 
1.  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2.  โรงเรียนและชุมชนได้ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาพัฒนาการศึกษา 

          3.  โรงเรียนและชุมชนได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3.  เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ       1.  โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรต่าง ๆ    
                                  ตลอดป ี  การศึกษา 2565 
       เชิงคุณภาพ        1.  โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษาได้ 
                                  อย่างม ี คุณภาพ 

                   2.  โรงเรียนและชุมชนได้ระดมทุนในการพัฒนาการศึกษา 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงานผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1.  โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
2.  โรงเรียนและชุมชนได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3.  โรงเรียนและชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ 

5.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
- เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- เสนออนุมัติโครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 
2565 
26 เม.ย. 2565 

บุคลากร 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
 - วางแผนด าเนินงานตามโครงการ 
 -  มอบหมายงาน 
 - ให้บริการชุมชน 
 

ตลอดปกีารศึกษา บุคลากร 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
 -  ประเมินผลการให้บริการ 
 -  ประเมินผลการรับบริการ 

 
   31 มี.ค. 66 

 
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
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4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 

-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
-  ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา 

 
พ.ค. 64 –  มี.ค. 66 

 
บุคลากร 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 

    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานส่งเสริมความสัมพันธ์และบริการชุมชน 
 

ที ่ ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 

- ประชุมกรรมการเกี่ยวข้อง 
- วางแผนด าเนินงานตามโครงการ 
- มอบหมายงาน 
-การเข้าร่วมกิจกรรมและ ให้บริการ
ชุมชน 

17  พ.ค.  65 
17  พ.ค.  65 
17 พ.ค   65 

21 พ.ค  64 - 31  
มี.ค.  66 

นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

     
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมงานส่งเสริม
ความสัมพันธ์และบริการชุมชน 
1.ค่าพวงหรีดและเงินท าบุญ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 

10,000 
รวม - - 10,000 10,000 

 
8.  รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/  หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าพวงหรีด 10 พวง 500 5,000 
2 เงินท าบุญ        -        -  5,000 
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รวม 10,000 
 
9.  การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล 
1 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 

ชุมชน  และองค์กรอ่ืน ๆ 
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ร้อยละ 90 

สังเกต 

2 ความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีความพึงพอใจ  
ร้อยละ 90 

ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 
10.2  โรงเรียนและชุมชนได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
10.3  โรงเรียนและชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ 

                                         
         ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

       (นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์) 
 

ลงชื่อ...........................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                       (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล) 
 
   ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
           (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์    คงแปูน) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ         งานพัฒนาอาคารสถานที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม 
ลักษณะโครงการ                                       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็น  มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

  ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึง  ประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรม 7 ส. ,คีรรีาษฎร์สะอาด    
ทุกวัน ,กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   และพัฒนาโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ 2.5 จัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมทีเอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบ สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน 
สนองพันธกิจโรงเรียน ข้อที่  3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพ   และ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสามารถ กาญจนะแก้ว  และว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล 
งบประมาณ   ทั้งสิ้น  60,000    บาท  
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

อาคารสถานที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนถึงการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ในสถานศึกษา  และการบริการชุมชน  โรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องจัดให้เพียงพอเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน โดยเน้นความสะอาด  สะดวกและปลอดภัย 

จากเหตุผลดังกล่าวฝุายบริหารทั่วไปจึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาให้อาคารสถานที่  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม  ตลอดจนการให้บริการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1.  อาคารสถานที่ทั้งหมดในโรงเรียนได้รับการดูแล  บ ารุงรักษาให้อยู่สภาพที่มีความพร้อม
ส าหรับให้งาน 

2.  อาคารสถานที่มีเพียงพอส าหรับการใช้บริหารในโรงเรียนและการบริการชุมชน 
          3.  อาคารสถานที่มีความพร้อมและเหมาะสมสามารถใช้ในกิจกรรม  การเรียนการสอน และ    
               กิจกรรม อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

5.  เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรม 
6.  เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสถานที่ที่น่าอยู่อาศัยเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม 
7.  เพ่ือจัดซ่อมแซมต่อเติมหอประปาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ      1. อาคารสถานที่ทั้งหมดในโรงเรียนได้รับกรปรับปรุงดูแลรักษาให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้  งานได้ดี 
                      2.  จัดท าสถานที่พักผ่อนเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

                     3.  บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมทุกจุดในโรงเรียนให้มีความสวยงามอย่างเป็น 
      ธรรมชาต ิ
ด้านคุณภาพ 1. อาคารสถานที่ทั้งหมดมีความพร้อมและเหมาะสมสามารถใช้ในกิจกรรม

การ  เรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมและ
พักผ่อนอย่าง  เพียงพอ 
3.  สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการ สอนนักเรียนได้เรียนรู้ เกิดความตระหนักให้รักษาสภาพแวดล้อม 

4.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย  (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ  จากข้อ  3) 
1. อาคารสถานที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
2. อาคารสถานที่มีความสะอาดใช้สะดวก และปลอดภัย 
3. อาคารสถานที่เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ  

ตลอดจนสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างประสิทธิภาพ 
4. มีหอประปาที่พร้อมใช้งาน 
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5.  วิธีด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- ประชุมวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
- เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 
2565 
26 เม.ย. 2565 
 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
- จัดหาอุปกรณ์ 
- ซ่อมบ ารุงดูแลรักษา 
 

1 พ.ค. 2564 -30 ม.ค.
2566 
4  พ.ค. 2564 -31 มี.ค.
2566 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
- ประเมินผลตามสภาพใช้งาน 
- การให้บริการ 
 

 
มิ.ย. 64 - มี.ค. 66 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง(Action) 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน 
-ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา 
 

 
   25  มี.ค. 66 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

 
6.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
 

ที ่ ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมคณะท างาน 

- ก าหนดตารางการด าเนินการ 

1 พฤษภาคม 2565 นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

2  ขั้นด าเนินการ 

- ส ารวจอาคารสถานที่ 

 
4 พฤษภาคม 2565 

นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 
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- วางแผนการด าเนินการพัฒนา 

- ก าหนดปฏิทินการปรับปรุง
พัฒนาตามแผน 

- ด าเนินการตามปฏิทิน 

5  พฤษภาคม 2565 
   6  พฤษภาคม 2565 

 
7 พฤษภาคม 2565 –  

   31 มีนาคม 2566 
3   ขั้นตรวจสอบประเมินผล 

- ประเมินความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักเรียน 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

4      ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 

- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

25 มีนาคม 2566 นายสามารถ กาญจนะแก้ว
และคณะ 

    
 
 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม 7 ส. 

ที ่ ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมคณะท างาน 

- ก าหนดตารางการด าเนินการ 

  
  1 พฤษภาคม 2565 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล

และคณะ 

2  ขั้นด าเนินการ 

- ส ารวจอาคารสถานที่ 

- วางผังแบ่งเขตพ้ืนที่กิจกรรม 7 ส. 

- ออกค าสั่งมอบหมายความ
รับผิดชอบตามเขตพ้ืนที่ 

- ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรม 
7 ส.   

-  ด าเนินการตามปฏิทิน 
 

 
5 พฤษภาคม 2565 
5  พฤษภาคม 2565 
8 พฤษภาคม 2565 

 
9 พฤษภาคม 2565 

 
12 พฤษภาคม 2565 

–  
  15 มีนาคม  2566 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 
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3   ขั้นตรวจสอบประเมินผล 

- ประเมินความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักเรียน 

- ประเมินความสะอาดและ
สวยงาม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 

4  ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 

- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

25 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 

  
 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
ที ่ ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมคณะท างาน 

- ก าหนดตารางการด าเนินการ 

 
1 พฤษภาคม 2565 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 

2  ขั้นด าเนินการ 

- ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
โรงเรียนปลอดขยะ 

- ด าเนินการคัดแยกขยะ 

- ด าเนินการรับฝากขยะ 

- น าขยะมาใช้ประโยชน์และ
จ าหน่าย 

 
5  พฤษภาคม 2565 

 
ตลอดภาคเรียน 

ทุกวันศุกร์ 
ทุกสิ้นเดือน 

 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 

 
 
 

3   ขั้นตรวจสอบประเมินผล 

- ประเมินความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของนักเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักเรียน 

- ประเมินชิ้นงานที่เกิดจากการ

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 
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น าขยะมาแปรรูปและใช้
ประโยชน์ 

- ประเมินรายได้จากการ
ด าเนินการ 

4  ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 

- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

15 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล
และคณะ 

 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน 

รวม รายหัว เรียน
ฟรี 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม 7 ส. 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

50,000 
5,000 
5000 

 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

50,000 
5,000 
5,000 

รวม 60,000 - - 60,000 
 
8.  รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/  
หน่วย 

งบประมาณ 

1 กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าซ่อมบ ารุง 
1.2 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
- 
- 

 
- 
- 

       
43,000 
7,000 

2 
 

กิจกรรม 7 ส. 
2.1 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด 

 
- 

 
- 

        
5,000 

3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
3.1 ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์  

 
- 

 
- 

 
5,000 

รวม 60,000 
 
9.  การติดตามประเมินผล 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล 
1 ประเมินผลจากสภาพการใช้งาน ผลการใช้งาน,ความพร้อม แบบสอบถาม 
2 ประเมินผลจากความพึงพอใจ ความพึงพอใจ แบบสอบถาม,แบบ

สัมภาษณ์ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1  โรงเรียนมีบรรยากาศและมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
     10.2 โรงเรียนมีความสะอาดสวยงามและปลอดขยะ 
     10.3  โรงเรียนมีหอประปาที่สมบูรณ์ใช้งานได้ 
 
 

 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
              (นายสามารถ กาญจนะแก้ว) 
 
 

   (ลงชื่อ)..............................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
              (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล) 
 
 
    (ลงชื่อ)...............................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
             (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย)   
    
                  
    (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                  (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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ชื่อโครงการ                     งานประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ                                     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า 
                                                  เทียม  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชน ภาคี 

เครือข่ายทาง การศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  และการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน  
                                                    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ข้อ 2.1   มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนด ชัดเจน                                                                                              

                                                    ตวัชี้วัดที่ 2.1.3 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้าน 
นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และสถานศึกษา 

สนองพันธกิจโรงเรียน   ข้อที่  3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มี 
คุณภาพ  และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษา 

     ข้อที่  4 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยร่วมมือ 
กับ ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธัญญารัตน์  นางาม  และคณะ 
งบประมาณ    ทั้งสิ้น  5,000    บาท  
******************************************************************************************* 
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1. หลักการและเหตุผล  
           ในสภาวะปัจจุบัน การส่งเสริมให้นักเรียนมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นส่วน
ส าคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
และชุมชนได้รู้ 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  จากเหตุผลดังกล่าว การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดการระบบ
เสียงที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือบริการให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการจัดรายการเสียงตามสาย 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานประชาสัมพันธ์ที่ตนเองสนใจ                                                                                                                                                                  
    4.  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารระหว่างทางโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1.  จัดปรับปรุงเครื่องเสียงและจัดหาอุปกรณ์ประกอบเครื่องเสียงที่มีคุณภาพ 1 ชุด 
          2.  จดัฝึกนักเรียนให้เป็นพิธีกรและเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 3 คน 
          3.  จัดท าจดหมายข่าว และแผ่นพับ ถึงผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    ด้านคุณภาพ 
    1. นักเรียนเกิดความรู้ และมีทักษะในการประชาสัมพันธ์ และท างานส าเร็จ ร้อยละ 80 
    2. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่องานประชาสัมพันธ์และมีทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์  
               ร้อยละ 80 
       3.   ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากจดหมายข่าวและแผ่นพับ ร้อยละ95 

4.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ  จากข้อ  3) 
 1. โรงเรียนมีเครื่องเสียงที่มีคุณภาพใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้ด ี

2. นักเรียนมีทักษะในการพูดและมีความสามารถในการเป็นพิธีกร 
3. เผยแพร่เอกสาร ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของโรงเรียนถึงผู้ปกครองละ
ชุมชน ร้อยละ 100    
4. ชุมชน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนร้อยละ 90    

5. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
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1.ขั้นเตรียมการ 
 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 

19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

                                                                  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นด าเนินการ 
 -ประชุมวางแผน 
 -ด าเนินการตามโครงการ 
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 -จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 
 -จัดท าจดหมายข่าว/แผ่นพับ 

 
14 พ.ค. 2565 

 
25 พ.ค. 2565 

ตลอดปีการศึกษา 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
 -แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 

และคณะ 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

 
1 พ.ย.2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 

และคณะ 

 

6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสียงตามสาย 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการ 
-ประชุมคณะท างาน 
-วางแผนการด าเนินการ 

 
19 เม.ย. 2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 

และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
-รับสมัครนักเรียนท าหน้าที่จัดกิจกรรม 
-จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 

 
16 พ.ค. 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล   
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-ประเมินจากผลจากการด าเนินตาม
กิจกรรม 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 

 
1 พ.ย. 2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เตรียมการ 
-ประชุมคณะท างาน 
-วางแผนการด าเนินการ 

 
20 พ.ค. 2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
25 พ.ค. 2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
-ประเมินจากผลการใช้งานและ
ประสิทธิภาพ 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
-สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 

 
1 พ.ย. 2565 

 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม 
และคณะ 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์    และ
กิจกรรมเสียงตามสาย 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ปรับปรุงระบบ

- 

 

  4,000 

- 

 

- 

 

 

- 

- 
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เครื่องเสียง   
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดท า
จดหมาย 
ข่าว และแผ่นพับ   

1,000 - 

- 

 

- 

4,000 

1,000 

รวม                                        5,000 

8.รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เสียงตามสาย 

 

- 

 

- 

 

- 

2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง   
1.ระบบชุดไมค์ลอย  
2. ล าโพงฮอร์น 
3.ชุดอุปกรณ์ชาร์ดแบตเตอร์รี่พร้อม
ถ่าน 

 

 

1 ชุด 

1 ตัว 

1 ชุด 

 

 

2,000 

1,000 

1,000 

 

 

2,000 

1,000 

1,000 

3 กิจกรรมจัดท าจดหมายข่าว และแผ่น

พับ   

1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,000 

 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชีวัดความส าเร็จ ดรรชนีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เสียงตามสาย 

    1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับข้อมูล 
       ข่าวสาร จากกิจกรรมเสียงตาม
สาย  
    2.นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะและ 

 

1.ประเมินความพึงพอใจ 

 

1.การสังเกต 
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      มีความรู้มีความกล้าในการ 
      แสดงออก 

2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียง   
1.  ระบบเครื่องเสียงมีคุณภาพใช้    

ประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจนทั่วถึง 

1.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 
90 

1.แบบสอบถาม 
 

3 กิจกรรมจัดท าจดหมาย ข่าว  
และแผ่นพับ   

1.ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนผ่าน

จดหมายข่าวและแผ่นพับ 

 

 

1.ประเมินความพึงพอใจ 

1.การสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
 

  

10. ผลที่คาดว่า จะได้รับ 
        10.1   ระบบเครื่องเสียงมีคุณภาพใช้งานได้ดี 
     10.2   ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีสารประโยชน์และทันเวลาผ่านระบบ
การ   ประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ชัดเจน 

   10.3   ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมายข่าวและแผ่นพับท าให้เกิดความเข้าใจ
ที่ดีต่อโรงเรียน 
 

                                         
                               ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม     
                                   (นางสาวธัญญารัตน์  นางาม) 

 
ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                 (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล) 
 
   ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
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         (นางจนิตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
             (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 

 
โครงการ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาวะทางโภชนาการ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน    
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคี
เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
 ตัวชี้วัดที่ 4.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 ตัวชี้วัดที่ 4.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีค่าดัชนีมวลกาย 

(BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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 ตัวชี้วัดที่ 4.4 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และ        
มีความสุขในการด ารงชีวิต 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 25,000 บาท 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบัน การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศรวมถึงนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี อันน าไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ให้น้อยลง จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียน  เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพด้านสุขภาพที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด และได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพของตนเองขั้นเบื้องต้น 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลขั้นเบื้องต้นที่ถูกวิธีและนักเรียนสามารถ    
น าความรู้ด้านการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะและการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนได้รับความรู้ในด้านสุขภาวะเบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์  
  3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลขั้นเบื้องต้น  

  3.1.3 นักเรียนทุกคนมีสุขภาวะทางโภชนาการและการเจริญเติบโตตามเกณฑ์   
มาตรฐานที่ก าหนด 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ร้อยละ 90  
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  3.2.2 นักเรียนที่เจ็บปุวยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลขั้นเบื้องต้นครบ 100%  
  3.2.3 นักเรียนมีสุขภาวะทางโภชนาการและการเจริญเติบโตผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90  
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ ชิ้นงาน/ ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
 4.1 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 4.2 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

5. วิธีด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   - ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
   - เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   - เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
23 มีนาคม 2565 
1 เมษายน 2565 

5 พฤษภาคม 2565 

 

 
นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - ส ารวจราคาวัสดุ/ยาและเวชภัณฑ์ 
   - ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 

16 พ.ค. 2565-15 มี.ค. 2566 นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    - น าวัสดุ/อุปกรณ์มาให้บริการนักเรียน     

     และบุคลากร 
  

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   - สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
     และบุคลากร 

 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
   - สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง 
     พัฒนา 

 

15 มีนาคม 2566 
 

นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

 
6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 บริการงานพยาบาล   
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   - ประชุมคณะท างาน 
   - วางแผนการด าเนินงาน 

 
23 มีนาคม 2565 
1 เมษายน 2565 

นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - ส ารวจราคา/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
   - ด าเนินให้การบริการงานพยาบาล 
   - จัดท าเอกสาร เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะ 
     นักเรียนรายบุคคล 

16 พ.ค. 2565-15 มี.ค. 2566 นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   - ประเมินผลการด าเนินงาน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
   - สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อ     
     ปรับปรุงและแก้ไข 

 

15 มีนาคม 2566 
 

นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

 

  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงห้องพยาบาล 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   - ประชุมคณะท างาน 
   - วางแผนการด าเนินงาน 

 
23 มีนาคม 2565 
1 เมษายน 2565 

 

 
นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
   - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ  
      (เตียงนอน, ที่นอน, ผ้าห่ม, หมอน,  
      ผ้าปูที่นอน) 

10 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   - ประเมินผลการด าเนินงาน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
   - สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อ 
     ปรับปรุงและแก้ไข 

 

15 มีนาคม 2566 
 

นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
 
7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ยาและเวชภัณฑ์พยาบาล 1 ชุด 5,000 5,000 
2 เครื่องชั่งน้ าหนัก และท่ีวัดส่วนสูง 1 ชุด 2,000 2,000 
3 อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ  

(เตียงนอน, ที่นอน, ผ้าห่ม, หมอน,  
ผ้าปูที่นอน) 

1 ชุด 18,000 18,000 

รวม 25,000 
 

 
 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์         
     ร้อยละ 90  
2.  นักเรียนที่เจ็บปุวยได้รับการดูแล     
     รักษาพยาบาลขั้นเบื้องต้น 
     ครบ 100%  
3.  นักเรียนมีสุขภาวะและการเจริญ    
     เติบโตผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 

 
1.  แบบบันทึกการเข้าใช้บริการ 
    ห้องพยาบาล 
2.  แบบบันทึกสุขภาวะและ 
    แบบคัดกรองนักเรียน 
3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ในการรับบริการของนักเรียน      
    และบุคลากร 

 
1.  การสังเกต 
2.  แบบประเมิน 
3.  แบบบันทึก 

กิจกรรม/รายการ  
เงินงบประมาณ เงินบ ารุง เงิน 

รวม 
อุดหนุน เรียนฟรี การศึกษา อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 บริการงานพยาบาล 5,000 - - - 5,000 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงห้องพยาบาล - - - 20,000 20,000 

รวม 25,000 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง 
                    
                    
                     
 

    ลงชื่อ………………………..…………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
         (นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์) 

 
             ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

           (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล) 
 
      ลงชื่อ.........................................หวัหน้าแผนงานและงบประมาณ 
     (นางจนิตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
 
                           ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
       (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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ชื่อโครงการ    โครงการรักษ์ปุาต้นน้ าปากพนังอย่างยั่งยืน 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
                                                    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
      ผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความ 
           เท่าเทียมบริการทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม     
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ข้อที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคี  
           เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ข้อที่  2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีท างาน
เป็นทีม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) 

                                         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อ 2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
      ก าหนดชัดเจน 
      ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 โรเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน 
      ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา 
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สนองพันธกิจโรงเรียน    ข้อที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มี 
      คุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     ข้อที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับ 
      ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ และว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล 
งบประมาณ    ทั้งสิ้น 31,600 บาท 

1. หลักการและเหตุผล  
  โ ร ง เ รี ยนคี รี ร าษฎร์ พัฒนา ได้ จั ดกา ร เ รี ยนการสอนมุ่ ง เ น้ น ในด้ านการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งยังได้ก าหนดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึง
ประสงค์  ดี เก่งและมีความสุข ตามคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ ด้าน  ความใฝุรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม มีทักษะ ในการด าเนินชีวิต และทักษะทางสังคม รวมทั้งมี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติ  และพัฒนา
สังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะความ  
ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะต่อสังคม 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปุาต้นน้ าปากพนังในชุมชน
ต าบลหินตกและพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกับชุมชนได้กระท ากิจกรรมปลูกปุา บวชปุาและสร้างฝายชะลอน้ า
ในเขตพ้ืนที่ ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.3  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียนน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่างในการรักษาผืนปุาและแหล่งน้ า รู้จักปกปูองคุ้มครองไม้ให้ถูกท าลาย
ให้เสียหายและสามารถร่วมพัฒนาให้มั่นคงอย่างถาวรและยั่งยืน 
 2.4  เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

 3.1  นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  132 คน 
      3.2  สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน  10 ฝาย 
       3.3  ปลูกปุาในพื้นที่ปุาฟ้ืนฟู จ านวน 90 ต้น 
      3.4  บวชปุาในเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์  จ านวน  90 ต้น 
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   เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จ จากข้อ 3) 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักในต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปุาต้นน้ าปากพนังในชุมชน 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในท้องถิ่น สามารถร่วมพัฒนาให้มั่นคงอย่างถาวรและ
ยั่งยืนโดยการสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน  10 ฝาย ปลูกปุาในพื้นที่ปุาฟ้ืนฟู จ านวน 
90 ต้น บวชปุาในเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์  จ านวน  90 ต้น 

 
5. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 
 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
19 เม.ย. 2565 
19 เม.ย. – 25 เม.ย. 2565 
26 เม.ย. 2565 

 
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญ
กุศล 

2.ขั้นด าเนินการ 
 -ประชุมวางแผน 
 -ด าเนินการตามโครงการ 

  

                                                                  

 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นด าเนินการ 
 -ประชุมวางแผน 
 -ด าเนินการตามโครงการ 
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 -จัดกิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมฐานที่ 1 เพาะกล้าไม้ 

 
4 พ.ย. 2565 
22 ธ.ค. 2565 -23 ธ.ค. 
2565 

 
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 
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2.กิจกรรมฐานที่ 2 ปลูกปุา 
3.กิจกรรมฐานที่ 3 ส ารวจระบบนิเวศ 
4.กิจกรรมฐานที่ 4 ฝายชะลอน้ า 
5.กิจกรรมฐานที่ 5 บวชปุา 
 

3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
 -แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

24 ธ.ค. 2565 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
 -สรุปรายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา 

27 ธ.ค. 2565 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
และคณะ 

 

6. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ละลายพฤติกรรม 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ลงทะเบียน 22 ธ.ค. 2565  นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 

2 พิธีเปิด-ปิด 22 ธ.ค. 2565  นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข 

3 สันทนาการ 23-24 ธ.ค. 2564 นางสาวดวงหทัย  ประทุม
ชาติภักดี  

 

 

  กิจกรรมที่ 2 ฐานการเรียนรู้ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมฐานที่ 1 เพาะกล้าไม้และปรับภูมิ
ทัศน์น้ าตกคลองทองนางโยน 

22 ธ.ค. 2565  นางสาวสาริยา  ยอดวารี 

2 กิจกรรมฐานที่ 2 ส ารวจระบบนิเวศ 22 ธ.ค. 2565  นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์ 

3 กิจกรรมฐานที่ 3 ฝายชะลอน้ า 22 ธ.ค. 2565 ว่าที่  ร.ต.อภิศักดิ์  บุญ
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กุศล  

4 กิจกรรมฐานที่ 4 ปลูกปุา 23 ธ.ค. 2565 นางลัดดาวัลย์  อุมา 

5 กิจกรรมฐานที่ 5 บวชปุา 25 ธ.ค. 2565 นายสามารถ  กาญจนะ
แก้ว 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน
อ่ืนๆ 

รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
ละลายพฤติกรรม(พิธีเปิด-ปิด) 
ฐานการเรียนรู้ 
อาหาร 
รถรับส่ง 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
30,360 
1,240 

3,000 
5,000 
- 
560 

3,000 
5,000 
30,360 
1,800 

รวม 41,160 
8. รายละเอียดของค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย งบประมาณ 

1 พิธีเปิด-ปิด 
-ค่าเกียรติบัตร 
-สมุดค่าย 

- - 3,000 

2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ฐานการเรียนรู้ 
-กิจกรรมฐานที่ 1 เพาะกล้าไม้และ
ปรับภูมิทัศน์น้ าตกคลองทองนางโยน 
-กิจกรรมฐานที่ 2 ส ารวจระบบนิเวศ 
-กิจกรรมฐานที่ 3 ฝายชะลอน้ า 
-กิจกรรมฐานที่ 4 ปลูกปุา 
-กิจกรรมฐานที่ 5 บวชปุา 

- - 5,000 
 

3 ค่าอาหาร    
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1.อาหาร 4 มื้อๆจ านวน 132 คนๆละ 
50 บาท 

80 200 26,400 

2.อาหารว่าง 2 มื้อๆจ านวน 132 คนๆ
ละ 15 บาท 

80 30 3,960 

5 ค่ารถรับ-ส่ง 3 คันๆละ 600 3 600 1,800 
 รวม   41,160 

 
9.การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจ

และตระหนักในต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติปุาต้นน้ าปากพนัง
ในชุมชน 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ สังเกต แบบสอบถาม 

2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในท้องถิ่น 
สามารถร่วมพัฒนาให้มั่นคงอย่างถาวร
และยั่งยืนโดยการสร้างฝายชะลอน้ า 
ปลูกปุาในพื้นที่ปุาฟ้ืนฟู บวชปุาในเขต
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์   
 

แบบประเมินความพึงพอใจ สังเกต แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1 พ้ืนดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้น ในแหล่งน้ ามีปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน 

10.2  เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์  เช่น มีปุาสมบูรณ์ มีผีเสื้อและนกปุาเพ่ิมขึ้น 
 10.3 มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์  ชุมชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้
เพ่ือการ  เกษตรกรรม 
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   ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
          (นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์) 
 

    ลงชื่อ……………………………………รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         (ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล) 
 

    ลงชื่อ……………………………………หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                   (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
                               ลงชื่อ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
                                       (นายสมศักดิ์  คงแปูน) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรยีน และเครื่องแบบนักเรียน) 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 
ข้อ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียน 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 623,170 บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
นโยบายของรัฐบาลที่จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จึงได้

จัดสรรงบประมาณเป็นค่าหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน มายังโรงเรียนเพ่ือ
มอบให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือให้การจัดสรร เบิกจ่าย รายงานผล และการติดตามการพัฒนา เป็นไปอย่างโปร่งใสตามระเบียบ  
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2.วัตถุประสงค์  
1. จัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคน 
2. แจกค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนทุกคน  

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     

1. นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกวิชา ร้อยละ 100 
2. นักเรียนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 100 

      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด 
เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

นักเรียนมีความพร้อมด้านหนังสือเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะเท่าเทียมกัน 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีหนังสือเรียนครบทุกวิชา  
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน  

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ขั้นเตรียมการ 

 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
11 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1. เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน 
2. แจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและ 

ค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน 
3. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
เมษายน 2565 
ธันวาคม 2565 

 
คณะกรรมการ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  

 
พฤศจิกายน 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 
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การด าเนินงานตามโครงการ  เมษายน 2566 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 

 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

 
เมษายน 2566 

 
งานบริหารงบประมาณ 

             

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
ค่าหนังสือเรียน  333,490  333,490 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  139,480  139,480 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  150,200  150,200 

รวม  623,170  623,170 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

8. การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีหนังสือเรียน

ครบทุกวิชา  
ร้อยละ 100 รายงานโครงการ 

2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์
การเรียน  

ร้อยละ 100 รายงานโครงการ 

 

ระดบัชัน้ จ านวน (คน) ค่าหนังสือเรียน รวมค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ รวมค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ รวมค่าอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น

ม.1 70 808 56,560 450 31,500 420 29,400 117,460

ม.2 66 921 60,786 450 29,700 420 27,720 118,206

ม.3 80 996 79,680 450 36,000 420 33,600 149,280

ม.4 30 1,384 41,520 500 15,000 460 13,800 70,320

ม.5 40 1,326 53,040 500 20,000 460 18,400 91,440

ม.6 36 1,164 41,904 500 18,000 460 16,560 76,464

รวม 322 333,490 150,200 139,480 623,170
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
   ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 
   ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                   (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ บริหารงานสาธารณูปโภค 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียน 
ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้  

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.5.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบ

สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 
ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับต่อการ



244 

 

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมอนาคตท่ี
ยั่งยืน 
ข้อที่ 4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ข้อที่ 5 ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
ข้อที่ 6 พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางทิพวรรณ สตารัตน์ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 90,000 บาท 

1.หลักการและเหตุผล 
งานระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจ กลุ่มงานบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของสถานศึกษา  

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริการไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งปี 
2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. เพ่ือให้การพัฒนาบุลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     
 โรงเรียนมีการบริการไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งปี 

      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด 
เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 
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4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. งานระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานบริหารสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า โทรศัพท์ 

และอินเทอร์เน็ต 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ขั้นเตรียมการ 

 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
11 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1. เสนอขออนุมัติช าระค่าสาธารณูปโภค 
2. ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ  

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

       

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
ค่าสาธารณูปโภค 90,000 - - 90,000 

รวม 90,000 - - 90,000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าสาธารณูปโภค 12  7,500 90,000 

รวม 90,000 
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8. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 งานระบบสาธารณูปโภคของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 รายงานโครงการ 

2 ความพึงพอใจต่อระบบงานบริหาร
สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 รายงานโครงการ 

 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 
 
    

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
         (นางทิพวรรณ  สตารัตน์) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 
   ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                   (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  
ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.5.3 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย

และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมอนาคตท่ี
ยั่งยืน 
ข้อที่ 4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์  
งบประมาณ ทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 

งานปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งงานหนึ่งของสถานศึกษา พัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเพียงเล็กน้อยมีความคุ้มค่าหากได้ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
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ในการจัดซื้อใหม่กลุ่มงานบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน  

2.วัตถุประสงค์ 
1. ซ่อมบ ารุงพัสดุครุภัณฑ์ท่ีช ารุดให้ใช้การได้  
2. ประหยัดงบประมาณจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     
 1. พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดและประเมินแล้วว่าคุ้มค่าในการซ่อม ได้รับการซ่อมแซม ร้อยละ 90 
 2. จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ทดแทนที่ช ารุดไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม ร้อยละ 80 

      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด 
เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

1. ครูมีพัสดุครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
2. ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 

 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด (เสียหายเล็กน้อย) ได้รับการซ่อมแซม ร้อยละ 90 
2. พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด (เสียหายมาก) ได้รับการซื้อทดแทน ร้อยละ 80 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ขั้นเตรียมการ 

 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
11 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1. เสนอขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุประเมินความคุ้มค่าใน

การซ่อม 
3. ด าเนินการซ่อม/ซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 
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ทดแทนที่ช ารุด ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 

 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ  

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

 
ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

                                           

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
ซ่อมแซม/จัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ 30,000 - - 30,000 

รวม 30,000 - - 30,000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ซ่อมแซม/จัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ 100 300 30,000 

รวม 30,000 
 
8. การติดตามและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด  

(เสียหายเล็กน้อย)  
ได้รับการซ่อมแซม  

ร้อยละ 90 รายงานโครงการ 

2 พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด (เสียหายมาก) 
ได้รับการซื้อทดแทน  

ร้อยละ 80 รายงานโครงการ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 
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   ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 
   ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                   (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 

 

โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 โรงเรียนมีพันธกิจ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมอนาคตท่ี
ยั่งยืน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเอกสารในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ส าคัญยิ่ง เพ่ือให้
การด าเนินงานของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีทิศทางในกรอบวงเงินที่ได้จัดสรรตามภารกิจหลักของ
สถานศึกษา รวมทั้งการเบิกจ่าย การตรวจสอบ ก ากับติดตามเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามก าหนดเวลา จึง
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
1. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     

เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 20 เล่ม 

      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด 
เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

สถานศึกษาด าเนินภารกิจได้อย่างเรียบร้อย 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. จ านวนเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี สถานศึกษาที่แล้วเสร็จ ส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระ 
และหัวหน้ากลุ่มงาน  

2. สถานศึกษาด าเนินงานอย่างมีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากชุมชน ส่งบุตรหลานมา
เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ขั้นเตรียมการ 

 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
11 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความ

เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนของโครงการ
ในกลุ่ม  

2. หัวหน้ากลุ่มงานส่งไฟล์โครงการที่งาน
แผนงาน 

3. งานแผนงานรวบรวมจัดรูปเล่มให้ครบ
ตามองค์ประกอบ 

 
กรกฎาคม 2565 

 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- งานบริหาร

งบประมาณ 
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4. งานพัสดุท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5. มอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มงาน 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ  

 
เมษายน 2566 

 
งานบริหารงบประมาณ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 

 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

 
เมษายน 2566 

 
งานบริหารงบประมาณ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

5,000 - - 5,000 

รวม 5,000 - - 5,000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ (รายละเอียดดังแนบ) 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
20 250 5,000 

รวม 5,000 
 

8. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 จ านวนเอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี สถานศึกษาที่แล้วเสร็จ 
ส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้า
กลุ่มงาน  

20 เล่ม รายงานโครงการ 
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2 สถานศึกษาด าเนินงานอย่างมี
มาตรฐานได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน ส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

นักเรียนเพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 3 

รายงานโครงการ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 
 
 
   ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
         (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 
   ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                   (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ บริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 
ข้อที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียน 
ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้  

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 โรงเรียนมีพันธกิจ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมอนาคตท่ี
ยั่งยืน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 15,000 บาท 
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1.หลักการและเหตุผล 
โครงการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เป็นงานสนับสนุนการเรียนการสอนหนึ่งที่

ส าคัญยิ่ง ประกอบด้วยงานค าขอตั้งงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี งาน
สวัสดิการครู งานครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดท าเอกสารต่างๆ 
แนวปฏิบัติ รวมทั้งรายงานต่างๆ ทั้งรูปแบบคอมพิวเตอร์และเอกสาร ท าให้การบริหารงบประมาณ
โดยภาพรวมของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ตามระเบียบบริหารงานพัสดุ และ
ระเบียบบริหารราชการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือประสานด าเนินการ
ดังกล่าว 

2.วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     
 ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ได้รับบริการด้านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด 
เรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

สถานศึกษาด าเนินภารกิจได้อย่างเรียบร้อย 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรที ่ได้รับบริการด้านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์
ตามค าร้องขอ  

2. สถานศึกษาด าเนินงานอย่างมีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากชุมชน ส่งบุตรหลานมา
เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ขั้นเตรียมการ 

 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
11 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1. รับค าร้องขอบริการ / รับมอบหมาย 

ด้านการเงินและพัสดุ 
2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

พิจารณาด าเนินการ 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน ด าเนินการตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 
กรกฎาคม 2565 

 
งานบริหารงบประมาณ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ  

 
เมษายน 2566 

 
งานบริหารงบประมาณ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

 
เมษายน 2566 

 
งานบริหารงบประมาณ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
1. จัดท าเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
     ปีการศึกษา 2565 

2,000 - - 2,000 

2. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/วิทยากร จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการกิจกรรมงานบริหารงบประมาณ 

6,000   6,000 

3. จัดท าเอกสารรายงานการประเมินโครงการ 2,000   2,000 
4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 5,000   5,000 

รวม 15,000 - - 15,000 
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7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ (รายละเอียดดังแนบ) 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าเอกสาร 1 ครั้ง 2,000 2,000 
2 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/วิทยากร จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการกิจกรรมงานบริหารงบประมาณ 
1 ครั้ง 6,000 6,000 

3 จัดท าเอกสารรายงานการประเมินโครงการ 1 ชุด 2,000 2,000 
4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 5,000 5,000 

รวม 15,000 
8. การติดตามและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัด

ความส าเร็จ 
วิธีวัดผล ประเมินผล 

1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรที่ ได้รับบริการด้านการเงิน 
พัสดุ ครุภัณฑ์ตามค าร้องขอ มีความพึง
พอใจระดับมาก  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป รายงานโครงการ 

2 สถานศึกษาด าเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากชุมชน ส่งบุตร
หลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนเพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 

รายงานโครงการ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามากข้ึน 
 
   ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
   ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
                   (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
           (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ เด็กดีมีเงินออม  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงบประมาณ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา

ทักษะชีวิตของนักเรียน   
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 4,000 บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กล่าวว่า จากนี้ไปถึงปี 2580 ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 มีความมุ่งหมายในหลักการโดยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาของ
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ชาติ พ.ศ. 2561 กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 
นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณลักษณะขั้นต่ า 3 ด้าน คือ 1) ผู้เรียนรู้ กล่าวคือ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิด
จากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต  เพ่ือ
สร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม 2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ที่
สอดคล้องกัน โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็น
ไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งจากสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่าง
ไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหา
รายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนั้นการระบาดของโรคจาก
ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ผู้ปกครองว่างงาน รายได้ตกต่ า ท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผล
ถึงปัญหาครอบครัว ปัญหาการศึกษา แม้ว่าจะมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตาม ซึ่งหาก
นักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคตแล้วเมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้
เงิน จะไมส่ามารถหาเงินได้ ท าให้เดือดร้อนและเกิดความวุ่นวายของสังคม 

โรงเรียนคีรีราษฎร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้ วย
การบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงได้จัดให้มีโครงการ “เด็กดีมีเงินออม” โดยส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด มีทักษะรู้จักกระบวนการออมเงิน รู้จักคุณค่าของเงิน สิ่งของ และเห็นคุณค่าของการออม 
สามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย 
อันจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป 
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2.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  
2) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน   
3) เพ่ือให้นักเรียนใช้เงินอย่างประหยัดและมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
4) นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการออม 
5) เพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้แนวคิด  “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ  

1) ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการเด็กดีมีเงินออม 
2) ร้อยละของนักเรียนที่จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจ าวัน 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มเีงินฝากธนาคาร 
4) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการออม ระดับดี 
5) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร “นักออมยอดเยี่ยม” 

3.2  เชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนมีเป้าหมายในการออมชัดเจน 
2) นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการออม 
3) นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนามีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
4) นักเรียนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 
 
4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 

1) ร้อยละ 100  ของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเข้าร่วมโครงการเด็กดีมีเงินออม 
2) ร้อยละ 60  ของนักเรียนมีบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจ าวัน 
3) ร้อยละ 60  ของนักเรียนมีเงินฝากธนาคาร 
4) ร้อยละ 60  ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการออม ระดับดี 
5) ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร “นักออมยอดเยี่ยม” 
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5. วิธีด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.ขั้นเตรียมการ 

 -ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
 -เขียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 -เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน/โครงการ 

 
4 เม.ย. 2565 
11 เม.ย. 2565 
5 พ.ค. 2565 

 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และงาน
บริหารงบประมาณ 

2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระ 
2. วางแผนการด าเนินงาน  

     3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
     4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 2565 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และงาน
บริหารงบประมาณ 

 4.1 อบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการออม 

  

 4.2 อบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง การออม โดย
ธนาคารออมสิน 

  

 4.3 อบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง การใช้งาน
แอพพลิเคชั่นและทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 

  

 4.4 นักเรียนบันทึกบัญชี รายรับ –รายจ่าย  
ประจ าวัน 

  

 4.5 นักเรียนฝากเงินกับครูประจ าชั้น/ธนาคาร   
 4.6 โรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน มอบเกียรติ

บัตร “นักออมยอดเยี่ยม” ให้กับนักเรียน 
  

 4.7 โรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน มอบเกียรติ
บัตร “ครูผู้ส่งเสริมนักออมยอดเยี่ยม” ให้กับครู 

  

 4.8 ส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบของ
รางวัลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกระปุกออมสิน 

  

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล  
การด าเนินงานตามโครงการ  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และงาน
บริหารงบประมาณ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) เมษายน 2564 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
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 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร  

คณิตศาสตร์ และงาน
บริหารงบประมาณ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 1,000 - 1,000 
2. กิจกรรมท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 1,000  1,000 
3. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ (มอบเกียรติบัตร) 1,000  1,000 
4. จัดท ารายงานการประเมินโครงการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 1,000  1,000 

รวม 4,000 - 4,000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1. วัสดุส าหรับจัดอบรม 1 ชุด 1,000 1,000 
2. วัสดุส าหรับจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 1 ชุด 1,000 1,000 
3. กระดาษและวัสดุเกียรติบัตร 1 ชุด 1,000 1,000 
4. เอกสารเผยแพร่ 1 ชุด 1,000 1,000 

รวม 4,000 
 

8. การติดตามและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือวัด 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กดีมี

เงินออม 
ร้อยละ 100 แบบบันทึก 

2. ร้อยละของนักเรียนมีบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
ประจ าวัน 

ร้อยละ 60 แบบบันทึก 

3. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 60 แบบบันทึก 
4. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน

ด้านการออม ระดับดี 
ร้อยละ 60 แบบบันทึก 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ร้อยละ 60 แบบบันทึก 
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“นักออมยอดเยี่ยม” 
6. นักเรียนมีเป้าหมายในการออมชัดเจน ร้อยละ 100 แบบสอบถาม 
7. นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ออม 
ร้อยละ 80 แบบสอบถาม 

8. นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงินระดับดีข้ึนไป 
 
 

ร้อยละ 60 แบบสอบถาม 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือวัด 
9. นักเรียนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมกับวัย ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 60 แบบสอบถาม 

10. นักเรียนสามารถน าทักษะการออมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม
กับวัย ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 60 แบบสอบถาม 

 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการออม 
2) นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
3) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะการวางแผนจัดการด้านการเงิน 
4) นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชิวิตอย่างพอเพียงตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุดภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” 
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    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
          (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
        (นางสาวสาริยา  ยอดวารี) 

 
ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงบประมาณ 

          (นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์) 
 
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 
- ประมาณการรายรับ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ปีการศึกษา 2565 
- โครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2565 

o ครูธุรการโรงเรียน 
o ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
o ค่าอินเทอร์เน็ต 
o ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
o นักเรียนยากจนพเิศษ 
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คําส่ังโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 

ท่ี  100/2565 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565 

..................................................................................... 
ดวยโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาจะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2565 เพ่ือใหการ

ใชงบประมาณดําเนินไปอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม

ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามมาตรา 27(1) แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ขอแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  

1.1 นายสมศักดิ์  คงแปน  ผูอํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 

1.2 นายไกรทิพย จิตอารีย รองผูบริหารกลุมบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 

1.3 นางของทิพย มีแกว  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

1.4 นางสาวสาริยา ยอดวารี รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ   กรรมการ 

1.5 วาท่ีรอยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล รองผูบริหารกลุมบริหารท่ัวไป    กรรมการ 

1.6 นางเพ็ญนภา คูวิบูลยศิลป รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2.1 นางเพ็ญนภา คูวิบูลยศิลป รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ   ประธานกรรมการ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.2 นางลัดดาวัลย อุมา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ   กรรมการ 

2.3 นางสาวจิรัชญา ปานจันทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

2.4 นายสามารถ กาญจนะแกว หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

2.5 นายไกรทิพย จิตอารีย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ   กรรมการ 

2.6 นายภานุวัฒน ชะตาเลิศ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ 

2.7 นางสาวพิชญสุดา ทองคํา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ   กรรมการ 

2.8 นางสาวธัญญารัตน นางาม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กรรมการ 
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2.9 นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมการ 

2.10 นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติภักดี ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมการ 

2.11 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ   กรรมการ 

2.12 นางสาวสาริยา ยอดวารี ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ   กรรมการ 

2.13 นางวรางค ราชยนิยม ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 

2.14 นางของทิพย มีแกว  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 

2.15 นางสาวกาญจนา ชุมเปย ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 

2.16 วาท่ีรอยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

2.17 นางสาวมาฆมาส จันทรวิเชียร ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

2.18 นางทิพวรรณ สตารัตน ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ 

2.19 นางจินตนา สนทะมิโน ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ 

2.20 นางสาวพัชรี ทองศรีแกว เจาหนาท่ีธุรการ      กรรมการ 

2.21 นายสชุาติ สุนทโร  นักการ       กรรมการ 

2.22 นางจินตนา เพ็ชรคลาย ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  

1) จัดเตรียมขอมูล วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565 

2) ประสานงานกับกลุมอํานวยการ/กลุมสาระการเรียนรู 

3) พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) ประสานงานการประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปการศึกษา 2564 ของ

โรงเรียนตามงานท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการจัดพิมพและทํารูปเลม 

3.1 นางจินตนา เพ็ชรคลาย หัวหนางานแผนงาน     ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวธัญญารัตน นางาม เจาหนาท่ีพัสดุ      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ประสานงานการพิมพและจัดรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2565 

       ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ รับผิดชอบเพ่ือใหบังเกิดผลดีตอทาง

ราชการ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

                   

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์  คงแปน) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
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รายการรับ ม.ตน ม.ปลาย

(310 คน) (210 คน)  (100 คน)
เงินอุดหนุนรายหัว 735,000 380,000 1,115,000

(ม.ตน 3,500 และ ม.ปลาย 3,800)

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 184,800 95,000 279,800

(ม.ตน 880 บาท และ ม .ปลาย 950 บาท)

40,000 533,900

214,100

รวมเงินอุดหนุน +กิจกรรม 919,800 475,000 1,648,900

คาหนังสือเรียน 197,026 136,464 333,490

คาอุปกรณการเรียน (420 กับ 460) 90,720 48,760 139,480

คาเครื่องแบบนักเรียน (450 กับ 500) 97,200 53,000 150,200

รวมหนังสือ+อุปกรณ+เครื่องแบบ 384,946 238,224 623,170

รวม

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยกมา) กลุมสาระละ 5,000 บาท

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ยกมาเพิ่มเติม)

ประมาณการรายรับ ปการศึกษา 2565

1. คาสาธารณูปโภค (7,500*12 = 90,000) 90,000 แผนงาน

2. คาซอมพัสดุครุภัณฑ 30,000 แผนงาน

3. คาจางครู 2 อัตรา 20,000 บาทตอเดือน 240,000 วิชาการ

4. สมทบคาประกันสังคม เดือนละ 1,000 บาท 12,000 วิชาการ

5. คาชดเชยรายไดลูกจาง 300 วิชาการ

6. คาน้ํามันเชื้อเพลิง 7,000 บริหารทั่วไป

7. คาเดินทางไปราชการ 50,000 บุคคล

429,300

1,219,600
1,648,900รวม

รายการจาย คาใชจายประจํา ประเภทเงินอุดหนุน

รวมรายจายประจําประเภทเงินอุดหนุน

จัดสรร งาน/โครงการ ประจําป
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รายการจัดสรร งาน/โครงการประจําป ปการศึกษา 2565

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม

1. งานบริหารวิชาการ 368,000 369,900 252,300 990,200 60.05

 - ทักษะสูความเปนเลิศ (100*310 คน) = 31,000 เพิ่ม 42,000 73,000

 - เขาคายลูกเสือ (100*210 คน) = 21,000 21,000

 - ICT (100*310 คน) = 31,000 เพิ่ม 10,000 41,000

 - ทัศนศึกษา ม .ปลาย (200*100 คน) = 20,000 20,000

 - จัดสรรใหกลุมสาระละ 10,000 บาท = 80,000 80,000

 - กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ 64,400

 - ชุมนุม 31,000

 - เปดบานวิชาการ 39,500

2. งานกิจการนักเรียน 30,000 119,000 149,000 9.04

 - ทัศนศึกษา ม .ตน (200*210 คน) 42,000

 - กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (100*310 คน) 31,000

 - กิจกรรมวันสําคัญระบบดูแลชวยเหลือ (100*310 คน) 31,000

 - สงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 45,000 30,000 15,000

3. งานบริหารงานทั่วไป 69,600 45,000 7,000 121,600 7.37

4. งานบริหารงานบุคคล 50,000 50,000 100,000 6.06

5. งานแผนงานและงบประมาณ 24,000 120,000 144,000 8.73

6. สํารองจาย 144,100 144,100 8.74

รวม 685,700 533,900 429,300 1,648,900 100.00

แหลงงบประมาณ
กลุมงาน รอยละ

คาใชจาย

ประจํา
รวม
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	เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
	ด้วยกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 จำนวน 48 โครงการ ทุกโครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับน...
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